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Posudek vedoucího diplomové práce 

  

Jméno diplomanta:  Markéta Gajdíková 

Téma diplomové práce: Zásada poctivého obchodního styku 

Rozsah:        60 stran vlastního textu 

Datum odevzdání práce: 13. 3. 2014  

 

Aktuálnost (novost) tématu:  

V souvislosti s rekodifikací soukromého práva je každé téma související s novou úpravou 

aktuální, a to zejména s ohledem na nepočetnost literatury, absenci judikatury a neustálenost 

výkladu. 

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

Pokud jde o náročnost zpracování zvoleného tématu, lze téma považovat za obtížné pro 

zpracování, a to z těchto důvodů: 1) diplomantka si vybrala téma za platnosti a účinnosti 

starého občanského a obchodního zákoníku, ale práci zpracovala a odevzdala až za platnosti 

a účinnosti nového občanského zákoníku (musela se tak vypořádat se změnou v právní 

úpravě i s novou systematikou soukromého práva a zařazením zkoumané zásady v novém 

systému soukromého práva), 2) jde o téma teoretické, které ale má významný aplikační 

přesah jako korektiv jednání podnikatelů v obchodním styku a 3) zvolené téma nebylo dosud 

v úplnosti zpracováno.  

Hodnocení práce 

1) splnění cíle práce  

Diplomantka si vytkla po dohodě se mnou jako vedoucí diplomové práce za cíl zkoumat 

zásadu poctivého obchodního styku při uplatnění práva na smluvní pokutu, a to jak 

v teoretické rovině, tak na vybraném skutečném případu. Výsledná podoba práce ukazuje, že 

tento přístup, ač netradiční, byl velmi vhodný, neboť vedl diplomantku k hlubšímu zkoumání 

nastíněných otázek. Vytčený cíl se podařilo diplomantce naplnit. 

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 tří částí, které na sebe logicky navazují. První 

kapitolu diplomantka věnuje teoretickému rozboru zásady poctivého obchodního styku. 

Zabývá se pojmem poctivosti výslovně akcentovaným v novém občanském zákoníku i 

dobrými mravy a jejich vztahem k zásadě poctivého obchodního styku. Své zkoumání 

diplomantka neomezuje jen na českou právní úpravu, ale čerpá i z DFCR.  V druhé části se 

zabývá nejen v teoretické rovině aplikaci zásady poctivého obchodního styku při uplatnění 

práva na smluvní pokutu. Tato část je velmi bohatá na rozbor soudní judikatury. Třetí kapitola 

obsahuje případovou studii, v níž diplomantka zkoumá, zda v konkrétním případě lze při 

uplatnění práva na smluvní pokutu aplikovat zásadu poctivosti v obchodním styku 

s důsledkem snížení výše smluvní pokuty, a tedy zda jsou splněna kritéria pro tento krok 

vytyčená v předchozích částech práce. Na konci teoretické a analytické části diplomantka 

sumarizuje zjištěné závěry, což považuji za velmi chvályhodné. Diplomantce však vytýkám, 



2 

 

že sumarizace závěrů první kapitoly je spíše kusá a důkladná sumarizace této části práce je 

provedena až v celkovém závěru práce.  

4) hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu) 

Předloženou práci považuji po obsahové stránce za velmi zdařilou. Předložená práce 

osvědčuje, že se diplomantka ve zvoleném tématu velmi dobře zorientovala a že jej 

uceleným způsobem zpracovala do větší hloubky, než tomu běžně u diplomových prací je. 

Úroveň práce svědčí o celkové odborné vyzrálosti diplomantky. Diplomantka se mnou 

průběžně konzultovala několik verzí práce. Pokrok, který během psaní práce učinila, je velmi 

výrazný. Pochválit lze, že se diplomantka nespokojila pouze s českým právním prostředím, 

ale čerpala i ze zahraničních zdrojů. Kladně rovněž hodnotím kritický přístup k soudní 

judikatuře, kdy diplomantka nepřebírá bez dalšího závěry soudů, ale podrobuje je v nezbytné 

míře rozboru a hodnocení.  

5) práce s literaturou 

Literatura je zaměřena nejen na domácí zdroje, ale i na zahraniční prameny. Rovněž 

judikatuře věnuje diplomantka dostatečný prostor. Poznámkový aparát je velmi rozsáhlý a je 

z něj patrné, že diplomantka pracovala se všemi prameny uvedenými v přehledu literatury. 

6) jazyková a stylistická úroveň  

Stylistická úroveň práce je velmi dobrá. Práce je čtivá. Práce neobsahuje gramatické chyby. 

7) úprava práce (text, grafy, tabulky), 

Úprava práce je standardní.  

Otázky k zodpovězení při obhajobě 

K zodpovězení při obhajobě předestírám diplomantce k zamyšlení následující otázky: 

Diplomantka ve své práci dochází k závěru, že zásadu poctivosti v obchodním styku je 

možno ztotožnit se zákazem zneužití práva. Lze souhlasit s tím, že každé zneužití práva 

v obchodním styku bude v rozporu se zásadou poctivého styku. Jde ale opravdu o totožné 

kategorie? Nemůže být aplikační prostor zásady poctivého obchodního styku širší než zákaz 

zneužití práva? 

Diplomantka v případové studii dochází k závěru, že ve zkoumaném konkrétním případě 

nejsou dány podmínky pro uplatnění zásady poctivého obchodního styku. Jaké okolnosti by 

musely nastat po sjednání platné smluvní pokuty v přiměřené výši, aby bylo možno uvažovat 

o tom, že uplatnění práva na smluvní pokutu je v rozporu se zásadou poctivého obchodního 

styku? Mohl by soud postupovat tak, že s odkazem na zásadu poctivého obchodního styku 

přizná smluvní pokutu jen částečně? 

Závěrečné hodnocení 

Práci považuji za způsobilou pro připuštění k ústní obhajobě. Předběžně navrhuji diplomovou 

práci ohodnotit klasifikačním stupněm výborně. Výsledné hodnocení závisí na úrovni ústní 

obhajoby. 

 

 V Praze dne 1. května 2014 

 

 

JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D. 

          vedoucí diplomové práce  


