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1. Aktuálnost tématu: 
 
Analýza specifik splatnosti dluhů mezi podnikateli je aktuální zejména s ohledem na 
rekodifikaci soukromého práva, kdy vztahy mezi podnikateli nejsou nadále upraveny 
samostatným kodexem, ale jsou upraveny novým občanským zákoníkem. Aktuálnost je daná 
také tím, že analyzovanou právní úpravu lze považovat za další krok EU směřující od liberální 
tržní ekonomiky k ekonomice regulované státem. 
  
2. Náročnost tématu: 
Zvolené téma si vyžádalo, aby se autorka hlouběji seznámila nejen s platnou českou právní 
úpravou, ale také s úpravou v právu EU, v právních řádech některých zemí a také s vývojem 
právní úpravy a judikaturou soudů. Autorka se také seznámila s ekonomickou odbornou 
literaturou a několika ekonomickými výzkumy.  
Základní metodou, kterou autorka použila, byla metoda analytická. V rozsahu, který není 
v diplomových pracích zcela obvyklý, autorka použila také metodu komparace české a 
vybraných zahraničních právních úprav. 
  
3. Kritéria hodnocení práce: 
Autorka si ve své práci výslovně nevytyčila cíl, nicméně za cíl práce lze považovat její záměr 
„především zjistit, zda se po zavedení zákonných limitů doby splatnosti změnila i reálná doba 
splatnosti v podnikatelském prostředí.“ 
Autorka ve své práci provedla analýzu platné právní úpravy a judikatury, historického vývoje 
právní úpravy na úrovni českého práva i unijního práva, využila právní i odbornou literaturu, 
výsledky ekonomických výzkumů a porovnala českou právní úpravu s právní úpravou 
vybraných zemí. Prokázala přitom schopnost uvedené informace samostatně zpracovat do 
originální práce. 
Diplomová práce je rozdělena na 11 kapitol (a úvod a závěr). První kapitola je věnována 
vymezení pojmu podnikatelských závazků. Další čtyři kapitoly, které lze považovat za 
stěžejní část práce, jsou věnovány historickému exkurzu úpravy splatnosti dluhů v českém 
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právním řádu, právu EU a jeho vlivu na regulaci splatnosti obchodních dluhů, regulaci 
splatnosti dluhů v občanském zákoníku a splatnosti dluhů z hlediska soutěžního práva. Šestá 
kapitola obsahuje porovnání české právní úpravy s právní úpravou v některých jiných 
členských státech EU, v Rusku a Spojených státech amerických. Na porovnání právní úpravy 
pak navazuje porovnání doby splatnosti podnikatelských dluhů v ČR a některých dalších 
evropských státech. Osmá kapitola obsahuje analýzu důvodů prodlení s úhradou dluhů a 
možnosti jejich řešení. Devátá kapitola obsahuje stručnou analýzu možnosti zlepšení 
postavení věřitele. Poslední dvě kapitoly jsou pak věnovány soudnímu vymáhání pohledávek, 
alternativním metodám řešení sporů a problematice insolvenčního řízení. Zajímavým řešením 
je, že na konci každé kapitoly je shrnutí, obsahující i určité závěry autorky.  
Při zpracování diplomové práce autorka využila dostupnou právní i ekonomickou odbornou 
literaturu, včetně zahraniční. Při zpracování diplomové práce autorka prokázala schopnost 
samostatně pracovat nejen s texty právních předpisů, ale také s judikaturou a odbornou 
literaturou.  
Přínosné jsou zejména části práce věnované právní úpravě splatnosti obchodních dluhů. 
Vzhledem k rozsahu práce nebylo možné provést hlubší analýzu možností zlepšení postavení 
věřitele, soudního vymáhání pohledávek, alternativních metod řešení sporů a problematiky 
insolvenčního řízení. Tyto otázky jsou jen stručně popsány.  
Z formálního hlediska práce splňuje všechny požadavky kladené na diplomové práce. 
Jazyková a stylistická úroveň práce, jako i práce s poznámkovým aparátem, je na výborné 
úrovni a práce téměř neobsahuje žádné tiskové chyby.  
 
4. Další vyjádření k práci: 
Celkově práci hodnotím jako velice zdařilou a na výborné úrovni. Autorka analyzovala 
uvedené téma z různých aspektů a podařilo se jí zpracovat skutečně originální práci. Práci 
nelze vytýkat žádné zásadní nedostatky (snad jen nepodstatné drobnosti, kdy např. na straně 
14 se místo transpozice evropské směrnice mluví o její recepci).  
 
5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě. 
V rámci obhajoby by autorka mohla objasnit, jestli právní regulace splatnosti dluhů mezi 
podnikateli měla nějaký pozitivní efekt v praxi, nebo jestli faktická doba splatnosti těchto 
dluhů závisí od jiných faktorů, než je právní regulace.  
Na str. 32 autorka uvádí, že regulace splatnosti dluhů mezi podnikateli má předejít zneužití 
smluvní svobody silnější stranou, tj. že má chránit věřitele jako slabší smluvní strany. Jak se 
ale tato regulace projeví, pokud bude věřitel silnější stranou a bude si vynucovat nepřiměřeně 
krátkou splatnost dluhu? 
 
6. Doporučení práce k obhajobě. 
Práce splňuje formální i obsahové požadavky kladené na diplomové práce, proto ji doporučuji 
k obhajobě. 
 
7. Navržený klasifikační stupeň: 
Navržený klasifikační stupeň: 1 
 
 
V Praze dne: 7. 4. 2015 
 
       …………………………………… 
         JUDr. Štefan Elek, Ph.D., LL.M. 


