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Posudek vedoucího diplomové práce 

  

Jméno diplomanta:  Anna Cervanová 

Téma diplomové práce: Specifika splatnosti dluhů ze vztahů mezi podnikateli a jejich 

vymáhání 

Rozsah:        72 stran vlastního textu 

Datum odevzdání práce: 16. 3. 2015 (tištěná verze) 11. 3. 2015 (elektronická verze) 

 

Aktuálnost (novost) tématu:  

Diplomantka si zvolila individuální téma, které má interdisciplinární přesah a nelze jej považovat 

za výlučně téma z oblasti obchodního práva. Právě v okolnosti, že diplomantka zkoumá specifika 

týkající se dluhů mezi podnikateli oproti dluhům obecně, shledávám přínos tématu. Téma sice 

není zcela nové, je ale významné se ptát, zda právní regulace dokáže přímo či nepřímo pozitivně 

splatnost dluhů mezi podnikateli ovlivnit. I když nejde o novou právní regulaci, shledávám 

aktuálním vyhodnocení jejich dopadů na vztahy mezi podnikateli 

Náročnost práce (teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování, použité metody). 

Zvolené téma je pro zpracování spíše obtížné. Diplomantka se musela zorientovat nejen 

v aktuální právní úpravě, ve smluvním právu obecně, specifičnosti postavení podnikatele, ale i 

insolvenčním právu a procesním právu, aby byla sto identifikovat pravidla, která ovlivňují splatnost 

dluhů mezi podnikateli, či na ni nebo na vlastní placení mohou mít vliv. Nešlo tedy jen o to, 

zkoumat, jaká práva a povinnosti zákony podnikatelům stanoví, ale zda jsou tato pravidla fakticky 

dodržována. 

Hodnocení práce 

1) splnění cíle práce  

Diplomantka si vytkla za cíl, zjistit, zda po zavedení zákonných limitů pro sjednání doby splatnosti 

změnila i reálná doba splatnosti mezi podnikateli a dále, které odlišnosti v zahraničních úpravách 

pozitivně ovlivňují dobu splatnosti.  Naplnění tohoto cíle se diplomantce s níže uvedenými 

výhradami daří. 

2) samostatnost při zpracování tématu 

Nelze pochybovat o tom, že práce byla vypracována diplomantkou zcela samostatně.  

3) logická stavba práce 

Práce vyjma úvodu a závěru je rozdělena do jedenácti částí. V první kapitole diplomantka 

vymezuje základní pojmy, s kterými dále pracuje, a to podnikatelské závazky, splnění dluhu a 

odloženou platbu. Druhá kapitola je věnována vývoji právní úpravy týkající se splatnosti dluhů. 

V třetí kapitole se diplomantka zabývá unijní regulací. V čtvrté kapitole diplomantka analyzuje 

úpravu splatnosti dluhů mezi podnikateli v občanském zákoníku. V páté kapitole se diplomantka 

zabývá soutěžními aspekty splatnosti dluhů. Šestá kapitola je věnována vybraným zahraničním 

úpravám. V sedmé kapitole diplomantka čtenáře seznamuje na základě převzatých výzkumů se 

skutečnou dobou placení dluhů. V osmé kapitole diplomantka rozebírá důvody pozdního placení 

dluhů mezi podnikateli. Devátá kapitola se týká možností zlepšení postavení věřitele.  Desátá 

kapitola pojednává o soudním vymáhání pohledávek a jeho alternativách. Jedenáctá kapitola je 

věnována důsledkům insolvence na splatnost a vymáhání pohledávek. Struktura práce je tak 

zvolena velmi vhodně s ohledem na cíl, který si diplomantka vytyčila. Chválím, že každá kapitola 

je ukončena dílčím shrnutím, v němž diplomantka shrnuje dílčí závěry, ke kterým dospěla, i když 
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není zcela důsledná (např. první kapitola je uzavřena jen konstatováním, o čem byla; v závěru 

druhé kapitoly se ve shrnutí objevují závěry, které ve vlastní kapitole absentují).   

4) hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu) 

Předloženou práci považuji po obsahové stránce za zdařilou. Diplomantka se snaží ve zvoleném 

tématu zorientovat a průřezovým způsobem jej zpracovat.  

Diplomantka se místy dopouští zkratkovitosti, dokonce i nepřesností. Na str. 10 diplomantka 

dochází k nepřesnému odlišení vztahů mezi podnikateli a vztahů vzniklých při podnikatelské 

činnosti. Ohledně faktury, jíž diplomantka zmiňuje na str. 12, je nutné především zdůraznit, že jde 

o pojem, s kterým pracuje finanční právo, a nelze tvrdit, že je právně nezávazná, když s ní může 

být spojen počátek plynutí doby pro zaplacení fakturované částky. Zmiňuje-li diplomantka na str. 

13 obchodní úvěr, je nezbytné, aby odlišila úroky od úroků z prodlení; úroky jsou totiž pravidelně 

kalkulovány v ceně (dřívější splatnost vede k nižší ceně a opačně). ABGB byl až na malou část 

zrušen k 31. 12. 1950, nikoli 1951, navíc obchodní závazky nevymezoval (str. 15). Rovněž 

tvrzení, že smluvní svoboda při sjednávání splatnosti nebyla v období 1812 až 1950 omezena, 

není přesné, protože nejzazším korektivem byly dobré mravy. Na str. 71 diplomantka uvádí, že 

vydání platebního rozkazu je možné jen v případě, že dlužník nárok věřitele uzná; jde o 

zkratkovité tvrzení. 

5) práce s literaturou 

Literatura je reprezentativní; diplomantka nečerpá jen z domácích zdrojů, ale zohledňuje i 

zahraniční prameny. Rovněž judikatuře věnuje diplomantka dostatečný prostor. Poznámkový 

aparát je přiměřený a je z něj patrné, že diplomantka pracovala s prameny uvedenými v přehledu 

literatury. Vytknout lze jen nesprávné citace u kolektivních děl, kdy není citován autor konkrétní 

pasáže (např. díla citovaná v poznámce pod čarou č. 3 a 4). 

6) jazyková a stylistická úroveň  

Stylistická úroveň práce je dobrá, práce je čtivá. Za výtku stojí, že diplomantka řádně necituje 

konkrétní autory kolektivních děl (např. poznámka pod čarou č. 75). 

7) úprava práce (text, grafy, tabulky) 

Úprava práce je standardní. Chválím zpracování přehledových tabulek. 

Otázky k zodpovězení při obhajobě 

K zodpovězení při obhajobě předestírám diplomantce k zamyšlení následující otázky: 

Může si český soud vyložit, zda je v konkrétním případě delší než šedesáti denní splatnost hrubě 

nespravedlivá, anebo je nucen požádat o rozhodnutí o předběžné otázce?  

Jakými právními nástroji lze zvýšit platební morálku podnikatelů mezi sebou navzájem? 

Závěrečné hodnocení 

Přes výše uvedené výtky považuji práci za způsobilou pro připuštění k ústní obhajobě. Předběžně 

navrhuji diplomovou práci ohodnotit klasifikačním stupněm výborně až velmi dobře v závislosti na 

úrovni ústní obhajoby. 

 

 V Praze dne 20. dubna 2015 

 

 

JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D. 

          vedoucí diplomové práce  


