
Posudek na rigorózní práci Mgr. Petra Jelínka 

„Zp ůsoby zajištění pohledávek v právních vztazích“ 

 

Rigorózant předložil pečlivě zpracovanou práci na stále aktuální téma, kterým je zajištění 

pohledávek v právních vztazích. K zpracování zvoleného tématu se důkladně připravil pečlivým 

studiem  bohaté tuzemské i zahraniční literatury, jakož i soudní praxe. .  

Význam zajišťovacích prostředků je v právním styku nepřehlédnutelný. Každý věřitel, 

poskytne-li ze svého  plnění dlužníkovi, se nespokojí toliko s ujištěním dlužníka, že svůj dluh 

splatí, nýbrž  požaduje, aby tento slib dlužníka byl ještě dalším právním prostředkem zajištěn, 

případně utvrzen. Nezastupitelný význam zajišťovacích prostředků předložená práce spolehlivě 

prokazuje.  

Autor se soustředil zejména na základní zajišťovací prostředek, kterým je od nepaměti 

ručení (rukojemství). Před jeho důkladným teoretickými i praktickými rozborem autor seznamuje 

čtenáře s obecným výkladem o zajištění vůbec. Vytyčuje jeho znaky, kterými jsou zejména 

akcesorita a někdy i subsidiarita, dělí je podle typu poskytované záruky, jakož i podle osoby, 

která zajištění poskytuje. Výklad jednotlivých zajišťovacích prostředků podává jak podle 

obchodního zákoníku, tak i podle zákoníku občanského s řadou kritických výhrad o (ne)potřebě 

této dvojkolejné právní úpravy. . 

K samotnému institutu ručení autor přistupuje historicky, když nejprve zkoumá jeho 

úpravu v právu římském, následně ve středověku, v období velkých kodifikací 19. století, aby 

svůj výklad zakončil rozborem platné právní úpravy. K výkladu ručení podle obchodního 

zákoníku autor vhodně přiřazuje výklad o bankovní záruce a směnečném rukojemství.  

Stranou jeho pozornosti nezůstala ani nová úprava ručení podle občanského zákoníků číslo 

89/2012 Sb. 

Za mimořádně cenný považují výklad o úpravě ručení podle německého občanského 

zákoníku; v této části autor prokázal smysl pro legislativní detail, jakož i pro zdůraznění těch 

legislativních odlišností, které německá úprava obsahuje.  

 Z jeho závěrů při hodnocení německé právní úpravy ručení vyplývá, že považuje 

německou úpravu sice za podrobnější, propracovanější, nicméně ve srovnání s úpravou českou, 



která je sice stručnější, avšak již bohatě projudikována, neznamená nižší míra podrobnosti  

zásadní nevýhodu české úpravy. Naznačenou stručnost právní úpravy odstraňuje nový občanský 

zákoník, který je již podrobnější ve srovnání s předchozími právními úpravami.  

Autor se sympaticky pustil do kvalifikovaného rozborů zajišťovacích prostředků podle 

DCFR (společný referenční rámec), aby i v tomto případě shrnul přínos této akademické 

iniciativy a vyvodil určitý závěr. Z terminologického pohledů Společný referenční rámec 

nepoužívá pojem ručení nýbrž pojmu „ Závislé osobní záruky“ přičemž zvláštní pozornost je 

věnována i otázkám ochrany spotřebitele. 

Autor prokázal při zpracování zvoleného tématu velkou důkladnost, vědecké i literární 

nadání. Dobře zná publikované názory, které automaticky nepřejímá, nýbrž  k nim zaujímá své 

vlastní stanovisko. To platí například o té části práce, ve které rozebírá vznik ručení. Předestírá 

literarání diskusi, odlišnost jednotlivých názorových proudů, aby se závěrem přiklonil k jednomu 

z nabízených řešení.  

Autor záslužně nepřehledl problematiku subrogace, která v předchozí právní úpravě (OZ 

1964) byla řešena značně nedokonalá, ne-li vůbec. S nápravou přichází až nový občanský 

zákoník (srov. § 1937) 

Připočteme-li ke kvalitnímu obsahu předložené rigorózní práce i její výtečnou formální 

úroveň, příkladnou práci s literaturou včetně bohatého citačního aparátu,  lze dospět k závěru, že 

autor prokázal způsobilost zpracovat na vysoké úrovni sice dílčí, avšak velmi významný 

občanskoprávní institut.  

Doporučuji proto aby předložená rigorózní práce Mgr. Petra Jelínka byla postoupena 

k obhajobě. 

K rozpravě navrhuji použitelnost dosavadní judikatury k otázce převzetí ručitelského 

závazku jedním z manželů bez souhlasu druhého manžela.  Rovněž by mě zajímal názor autora 

k problematice převzetí ručitelského závazku původním věřitelem podle § 1938 nového 

občanského zákoníku.   

 

 

V Praze dne 13.2.2015                                                        Prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.  


