
Posudek na rigorózní práci Mgr. Liběny Flachsové  

“ Smlouva o dílo “ 

( práce má 101 stran, připojen je seznam literatury, resumé, abstract ) 

 

1. Autorka zvolila za předmět své rigorózní práce rozbor  právní úpravy smlouvy o dílo podle 

občanského zákoníku. Jedná se o jeden ze základních a důležitých smluvních typů 

soukromého práva, jehož aplikace v praxi přináší trvale nemálo sporných momentů, které 

vedou zpravidla k soudnímu projednání smlouvy. Smlouva o dílo se v právní praxi 

nepochybně řadí k těm složitějším, a je třeba ji hodnotit i pod zorným úhlem stranami 

sjednaných obchodních podmínek, vykládacích pravidel, aj.  

 

2. Rigorózantka vyšla nejprve z definice smlouvy o dílo podle občanského zákoníku. To jí 

umožnilo následně odlišit zkoumaný smluvní typ od smlouvy kupní, od smluv 

pracovněprávních, od smlouvy o kontrolní činností, od smluv příkazního typu jakož i od 

smlouvy darovací. V souvislosti s výkladem o formě uzavření smlouvy o dílo by mě zajímalo 

hodnocení zákonné úpravy, která umožňuje uzavření smlouvy o dílo nejen písemně, nýbrž i 

ústně či konkludentně. Není taková možnost v rozporu s principem právní jistoty smluvních 

stran, když praxe ukazuje, že ani velmi rozsáhlé (písemně) sjednané smlouvy o dílo nejsou 

zárukou zdárného dokončení díla.  

Velmi oceňuji autorčin zdařilý výklad v části 2.4.“ Předsmluvní odpovědnost“. Problematika 

je velmi živá a aktuální, jak to dokládají četné případy bezdůvodného ukončení jednání o 

smlouvě. Bylo by vhodné, aby se autorka vyjádřila k modalitám určení výše takto vzniklé 

škody (nejde o obvyklé provozní náklady, které nelze považovat za odškodnitelnou 

majetkovou újmu).  

Na s. 38 autorka pokládá přiléhavou otázku, zda je správné, že soud má pravomoc zasahovat 

do smluvního vztahu, v tomto konkrétním případě měnit resp. zvyšovat cenu díla. Mohla by 

autorka uvést svůj pevný názor k této otázce ? V práci ho ze zřejmé opatrnosti neformuluje. 

Upozorňuji též na obecné ustanovení § 1764n. OZ (inspirované evropskými přístupy).  

Správně signalizuje legislativní změnu, ke které došlo v § 2631 OZ, když zákon již 

nevyžaduje, aby výsledek byl hmotně zachycen, jde-li o provedení díla s nehmotným 

výsledkem. Samostatnou pozornost věnuje zvláštnostem smluv o dílo ve výstavbě.  

Ustanovení § 2594 OZ stanoví povinnost zhotovitele upozornit objednatele na 

nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal nebo příkazu, který mu 

objednatel dal. Do jaké míry lze činit zhotovitele odpovědným např. za vady projektu 



předloženého mu objednatelem. Lze po zhotoviteli požadovat jen kvalitní řemeslné 

zpracování díla, nebo lze i vyžadovat, aby zhotovitel detailně prověřoval projekt či prováděl 

statické výpočty ? Jak vyložit pojem „vynaložení potřebné péče“  podle § 2594 odst. 1 druhá 

věta ?  

 

Celkově považuji posuzovanou práci za velmi kvalitní. Obsah práce svědčí o autorčině 

schopnosti  podat zasvěcený výklad pozitivně-právní úpravy, vyhledávat v praxi aktuální 

sporné otázky, samostatně o nich přemýšlet a vyvozovat z ní odpovídající závěry 

Připočteme-li k velmi dobrému obsahu i výbornou formální stránku zpracování, jakož 

i kvalitně podaný  výklad obdobné německé a anglické právní úpravy, bohatý seznam 

literatury a výbornou práci s ní, lze dojít k závěru, že posuzovaná rigorózní práce naplnila 

požadavky kladené na tento druh prací, a proto ji doporučuji k obhajobě.  

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 20.4.2015                                           Prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.      

 

 


