
Posudek na diplomovou práci Elišky Glancové 

Autonomie vůle v soukromém právu 

 

Autorka se v předložené práci zabývá základní zásadou nového občanského zákoníku. 

K výzkumu této zásady přistupuje historicky, uvádí její vznik, obsah, jakož i hlavní směry jejího 

působení. Na konkrétních příkladech ukazuje jak se autonomie vůle v důsledku politického 

uspořádání může potlačovat; svůj výklad podbarvuje některými soudními rozhodnutími. Autorka 

nejprve zkoumá existenci a projevy autonomie vůle v občanském zákoníku z roku 1811, 

autonomii vůle v době nesvobody, v přechodném období od roku 1945 až 1948 a následně až do 

roku 1964. Autonomii vůle správně připíná k dispozitivnímu charakteru norem soukromého 

práva. Správně upozorňuje, že autonomie vůle nemůže být neohraničená, jejími mezemi jsou  

normy kogentní povahy, veřejný pořádek a zejména dobré mravy. Obsah těchto pojmů 

ponechává autorka soudní praxi, která je povolána k tomu, aby nabídla jejich uspokojivý a 

přiléhavý výklad. Ve zvláštní části své práce se autorka věnuje konkrétním projevům autonomie 

vůle v oblasti smluvní, vlastnické, testovací, v možnosti rozvíjet osobnost, tvůrčí duševní činnost 

člověka a v rodinném právu. 

Práce je napsána přehledně, je čtivá a orientuje se na podstatné  projevy autonomie vůle. 

Nelze však přehlédnout, že práce není vyčerpávající. Jestliže autorka zkoumá autonomii 

vůle soukromém právu, pak postrádám výklad o uplatnění této zásady v právu pracovním a 

zejména pak v mezinárodním právu soukromém. V této souvislosti vystupuje do popředí 

svobodná volba rozhodného práva, se kterou počítá již platná právní úprava MPS, tak zejména 

evropské na řízení o dědictví, které vstoupí v účinnost v průběhu příštího roku. Autorku dále 

upozorňují, že občanský zákoník, jakož i srovnatelné zahraniční legislativní úpravy počítají i s 

ochranou autonomie vůle proti samotné osobě jednající. Tak například občanský zákoník v § 38 

n. upravuje podpůrná opatření při narušení schopnosti zletilého právně jednat. K ochraně zájmů 

zůstavitele slouží i celá řada dalších ustanovení (srov. např. § 1493). 

 Z tohoto pohledu by stálo za to posoudit, zda autonomie vůle je zcela zachována i při 

smlouvách, které jsou uzavírány s léčebným zařízením pro dlouhodobě nemocné, zda je v těchto 

případech zaručena svoboda odchodu z těchto zařízení, atp.  

 



Vzhledem k tomu, že diplomová práce po stránce obsahové i formální splnila požadavky 

kladené na tento druh prací, doporučují její obhajobu. 

Předběžné hodnocení velmi dobře 

 

K rozpravě doporučuji problematiku zásahů do autonomie vůle zletilého občana, který je 

marnotratný, resp. mrhá svým majetkem.  
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