
P o s u d e k 
 

disertační práce JUDr. Jiřího  B é m a  
nazvané Zánik závazků jednostranným právním jednání 

 
 

I. Volba tématu 

 
Výběr  tématu pro zpracování disertační práce považuji za vhodně zvolený, a to  
zejména pro jeho neutuchající potřebu úpravy právních vztahů, do kterých 
každodenně vstupovaly, vstupují a nadále budou vstupovat tisíce osob. Jak ovšem 
z názvu práce vyplývá, nejedná se o vznik či změnu těchto právních vztahů, ale jen o 
jejich zánik. Ale i ten, stejně jako vznik, je stejně důležitý. Aktuálnost tématu je však 
daná i nedávnou rekodifikací soukromého práva, která m. j. sjednotila problematiku  
závazků, tedy i jejich zániku, do jednoho kodexu, když tato byla před tím zakotvena i 
v obchodním zákoníku. 

II. Cíl práce 

 
Autor si v práci vytkl v podstatě velmi ambiciózní cíle. V první řadě provést analýzu 
změn oproti předchozí úpravě obsažené v občanském a obchodním zákoníku. Dále  
pak zjistit, jedná-li se o změny pozitivní či negativní, a v tomto druhém případě 
nastínit možná řešení, která by se dala využít přijetím technické novely, neboť 
případnou novelizaci občanského zákoníku zatím nepovažuje za vhodnou. Cíl práce 
byl naplněn víc jak stoprocentně. Zejména oceňuji porovnání úprav z již zrušených 
kodexů - občanského i obchodního - a pak jejich zakotvení, buď v upravené, 
převzaté, nebo nové formě, zpět do nového občanského zákoníku. Toto srovnání 
považuji za skutečně dosti pracné. 

 

III. Obsah práce 

 
Posuzovaná práce je prací velice objemnou, obsahuje víc jak tři stovky stran.  Autor 
v textu práce, kromě posuzování úprav v již zrušených kodexech, přihlíží i k některým 
zahraničním úpravám, zejména německé a rakouské a zohledňuje i příslušné 
evropské kodifikační projekty zejm. PECL, DCFR i Zásady UNIDROIT. Kromě toho 
pak uvádí desítky titulů tuzemské odborné literatury, jakož i soudních judikátů. 
Odkazů pod čarou je víc jak šest set. 

Práce je rozčleněna do deseti kapitol vč. úvodu a závěru. Autor postupuje zcela 
systematicky, v prvních kapitolách se nejprve zabývá současnou terminologií 
závazkového práva, která v nové právní úpravě doznala určitých změn. Po té se pak 
věnuje v kapitole čtvrté k velmi detailnímu zpracování splnění závazku. Rozebírá 
právní povahu splnění, způsob plnění, místo a čas plnění, jakož i fixní závazky. 
Domnívám se, že takto zpracované splnění závazku by samo o sobě vydalo na 
disertační práci.  



V dalších kapitolách - páté až deváté - rovněž vnitřně podrobně členěných, pak autor 
opět detailně a vyčerpávajícím způsobem pojednává o jiných způsobech zániku 
závazků, tedy složením do soudní úschovy, odstoupením od smlouvy, odstupném, 
výpovědí a jednostranným započtením. 

Tímto rozvržením do uvedených kapitol a zpracováním zvoleného tématu autor 
disertační práce prokázal  naprostou znalost a přehled o problematice. 

I když autor v mnoha případech cituje názory a myšlenky jiných autorů, pozitivně 
hodnotím to, že se k nim pak vyjadřuje. Ve většině z nich zaujímá vlastní názor, 
v některých případech se s nimi ztotožňuje nebo se k nim i kriticky vyjadřuje. Kriticky 
se vyjadřuje i k některým soudním judikátům.  

 

IV. Formální úroveň 

 

Už poměrně delší dobu jsem neměla v ruce práci, která by byla napsána s takovou 
péčí jak o její formální úroveň, tak i s ohledem i na češtinu, jako je tato. V tak 
objemné práci, jako je tato, existuje skutečně jen několik chyb, které mohly autorovi 
uniknout. Jde např. o chyby (s výjimkou str. 259), které se většinou týkají přepsání, 
nebo jiné - např. na str. 96 se jedná o záměnu stran (dlužníka a věřitele), dále pak 
str. 98, 108, 126 (půjčka), 132, 180, 253, 254, 259 (strany uzavřeli), 280. 

Za vytčené drobné chyby, kterých je skutečně jen poskrovnu, se v  takto vědecky 
pojaté práci, omlouvám. 

 

V. Připomínky k obsahu práce 

 

Vzhledem k tomu, že disertant má většinu svých názorů podložených, řekla bych, 
nejvýznamnějšími kapacitami právní teorie, těžko se pak hledají nedostatky, na které 
by bylo třeba upozornit. Názory dalších autorů, které jsou v práci uvedeny, mám 
podobný náhled jako autor.  Proto mám připomínek vskutku jen několik, a ty jsou jen 
okrajového rázu, nedotýkají se nikterak velice dobré obsahové úrovně. 

Přestože jde o rozsáhlé zpracování zániku splněním, nevím, proč autor nevěnoval 
podrobnější pozornost i směnce jako prostředku placení (určitá zmínka je na str. 27 
an.).  

1. S ohledem na § 1909 OZ jaký má dizertant názor na skutečnost, že by si strany 
dohodly, že věřiteli bude předána směnka, vystavena však jiným výstavcem než 
dlužníkem, přičemž doba splatnosti by byla poměrně krátká a této skutečnosti si 
věřitel nepovšiml? Bude to pak odpovídat závěrům, ke kterým v práci dospěl? 

2. Na rozdíl od autora se nedomnívám, že by kvitance měla mít stejné náležitosti jako 
obchodní listiny, podle mého názoru ji nelze s obchodními listinami ztotožňovat, ty 
jsou přece jen v mnoha ohledech podrobnější. Souhlasím však, že je možné, aby si 
další údaje mohly strany dohodnout. S rozhodnutím NS uvedeným pod pozn. č. 180 
se rovněž ztotožňuji. 

3.  Třebaže placení poukázkou lze považovat za dvoustranné právní jednání, možná 
mohl disertant, snad jako poznámku někde pod čarou, na tento institut odkázat. Má 



podle mého názoru určitý vztah ke kvitanci, která je v práci víc jak detailně 
zpracována. 

 

V. Závěrečné hodnocení 

 
Posuzovanou disertační práci hodnotím, a to jak po stránce obsahové, tak i formální, 
za práci zdařilou, jak z výše uvedeného hodnocení, vyplynulo.  
 
Posuzovaná práce splňuje požadavky na disertační práce kladené a proto ji 
doporučuji k ústní obhajobě. 
 
Po úspěšné ústní obhajobě práce pak doporučuji, aby disertantovi byl příslušnou 
komisi udělen titul Ph.D. 
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