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Diplomant předložil k posouzení diplomovou práci zpracovanou na aktuální téma. I 

když pauliánská žaloba (odpůrčí žaloba) je známa od dob římského práva, nový pohled na ni, 

jakož i na související otázky, přináší nově účinná právní úprava, která si postupně hledá své 

místo i v právní praxi. Pauliánská žaloba je příkladem   legislativního nástroje zajistit poctivý 

přístup dlužníka k věřiteli a zabránit „odklonu“ dlužníkova majetku jinam.  

Diplomant podstatu pauliánské žaloby správně chápe, výstižně ji-s odvoláním na četné 

literární zdroje- analyzuje a předkládá tak čtenáři sevřený literární výstup. Práce vzhledem 

k šíři tématu nemohla zachytit všechny jemnosti problematiky, i tak je však pro čtenáře velmi 

zajímavá.  

Osobně jsem s velkým zájmem četl mj.pasáž na s.39n, ve kterém se autor pokouší 

rozkrýt hranici mezi relativní neúčinností právního jednání a mezi neplatností (relativní či 

absolutní). 

Správně cituje dřívější judikaturu, podle které neplatnému právnímu úkonu (nyní 

právnímu jednání) nelze odporovat. Autor dovozuje, že pokud –podle současné úpravy-  

odpůrce měl úmysl (byť nepřímý) věřitele zkrátit, jedná se podle situace o relativní či 

absolutní neplatnost jednání pro rozpor s dobrými mravy a relativní neúčinnost nepřichází 

v úvahu. Rozhodující je podle něj intenzita rozporu daného právního jednání s dobrými 

mravy. Tento jeho závěr považuji za velmi diskusní. Smysl ustanovení § 590 odst. 1 písm.a) 

občanského zákoníku  je jinde: toto ustanovení směřuje ke zjištění znalosti úmyslu odpůrce  

dlužníka zkrátit věřitele, nikoliv k úmyslu odpůrce věřitele zkrátit. K rozpravě zůstává, zda 

ustanovení o relativní neúčinnosti jako ustanovení zvláštní- by se bez dalšího použila i 

v případě, který autor naznačuje, totiž když obě strany (dlužník i odpůrce) jednají úmyslně 

s cílem poškodit věřitele.  

 

Autor se vyjadřuje i k dalším aktuálním otázkám zkoumaného problému. Předně 

k problematice ekvivalentních plnění (s.16) a cituje judikaturu Nejvyššího soudu, podle které 

nelze ekvivalentním právním jednáním odporovat; tento názor –zdá se- zastává Nejvyšší soud 

i v současné době. Jde však o názor vystavený silné odborné kritice, a to i s argumentací na 

zahraniční právní řešení.  



Stejně tak autor upozorňuje na citlivý problém, dojde-li k zatížení majetku dlužníka 

zástavním právem či věcným břemenem. I v tomto případě může takové zatížení představovat 

reálné snížení dlužníkova majetku (z tohoto pohledu plně sídlím názor P. Baudyše). 

 

Diplomant neopomenul uvést problematiku relativní neúčinnosti obsaženou v právu 

veřejném (srov. jeho zdařilý výklad o neúčinnosti v rámci úpadkového práva).  

Judikatorní přesahy do práva rakouského a německého, jakož i odkazy na silný  

inspirační zdroj účinné právní úpravy (odpůrčí řád z roku 1931), jen potvrzují velmi dobrou 

orientaci autora ve zkoumané problematice. 

 

Práce s literaturou je na dobré úrovni, citační aparát přiměřený. Čtivě podává i 

srovnání výhod a nevýhod aktuální a předchozí právní úpravy z pohledu věřitele. 

 

Docházím proto k závěru, že předložená diplomová práce splňuje požadavky kladené 

na tento druh prací a lze ji proto doporučit k obhajobě.  

 

K rozpravě doporučuji problematiku vztahu neplatnosti právního jednání a relativní 

neúčinnosti. 

 

 

 

 

V Praze dne 23.5.2016                                                       Prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 


