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Autor předložil rozsáhlou disertační práci výrazně přesahující předepsaný stránkový 

limit, zpracovanou na aktuální, nicméně nepříliš frekventovanou tématiku (alespoň co do 

četnosti kvalifikačních prací věnovaných tomuto tématu). Přitom zpracovaný rozbor 

jednotlivých právních institutů je mimořádně cenný jak z pohledu právní teorie, tak i právní 

praxe, zejména s přihlédnutím k nové právní úpravě v občanském zákoníku č..89/2012 Sb. I 

když se nová právní úprava –podle autora-vydala cestou „evoluce“ a nikoliv revoluce, přece 

jen přináší nemálo nových podnětů k zamyšlení. Autorovi lze jen přisvědčit, když velmi 

pozitivně hodnotí odstranění zatěžující dvoukolejnosti právní úpravy závazkových poměrů 

zachycených dříve v občanském zákoníku a v obchodním zákoníku.  

 

Autor postupně analyzuje stav právní úpravy, doktríny i právní praxe jednotlivých 

způsobů (jednostranného) zániku závazků, tj. splnění, složení do soudní úschovy, odstoupení 

od smlouvy, odstupné, výpověď a jednostranné započtení.  

Celkově lze k práci uvést, že výklad autora je propracovaný, dobře mapující současný 

stav vědeckého bádání i právní praxe.. Mimořádně rozsáhlý citační aparát (více než 670 

poznámek pod čarou) jen dotvrzuje široké odborné zázemí autora.  Ve svém hodnocení se 

omezuji na tři poznámky zásadnější povahy.  

Autor uvozuje svou rozsáhlou práci z pochopitelných důvodů výkladem splnění jako 

základního způsobu zániku závazku. Podrobně se věnuje klasické otázce, zda splnění 

představuje setkání dvou jednostranných právních jednání či zda převažuje smluvní prvek 

(soluční smlouva). I když jeho závěr (s. 20) směřuje k jistému kompromisu, nepostrádá nový 

pohled. Zatímco v jiných částech práce nelze autorovi vytknout nedostatečnou práci 

s literaturou, na tomto místě pociťuji překvapivě prvek „literární  nedotaženosti“ když autor 

nepracuje s díly předních předválečných civilistů (srov. např. Krčmář, J. Právo občanské III. 

Právo obligační. Praha:Wolters Kluwer, 2014, s.118n.; Sedláček, J.Obligační právo.1-3.díl, 

Praha:Wolters Kluwer ČR, a.s.,2010, s.192n.). 

 

V rámci výkladu odstoupení od smlouvy hodnotím jako příkladně zpracovanou část, 

ve které autor shrnuje judikatorní rozkol mezi Nejvyšším soudem a Ústavním soudem, 

k němuž (již dříve) došlo při posouzení právních následků odstoupení od smlouvy při 



současném převodu na třetí osobu  se zřetelem k její dobré víře. Autor posuzuje tento příklad i 

textací dnes účinného občanského zákoníku a uzavírá, že znění (nového) občanského 

zákoníku spornost podobných kauz  vylučuje  

 

Za všestranně komplexní a přehledný považuji výklad v kapitole 9, věnovaný 

jednostrannému započtení. I s přihlédnutím k nadnárodním právním úpravám (PECL, DCFR, 

UNIDROIT) hodnotí autor platnou právní úpravu a podrobně se vyjadřuje k literárně sporným 

otázkám nejistoty či neurčitosti pohledávek (srov. s. 298n). I jeho poznámka o požadavku 

likvidity pohledávky, kterou řada zemí ve svém právu zakotvuje,  přesvědčuje čtenáře o 

důkladnosti autorova myšlení a o jeho způsobilosti formulovat náměty de lege ferenda 

(s.304). 

 

Otázku, jakým právním řádem se řídí závazky vzniklé před nabytím účinnosti nové 

občanskoprávní úpravy, autor řeší s přehledem poukazem na ustanovení  § 3028 odst. 3 

občanského zákoníku. Nepřehlíží však ani možnost již na tyto právní poměry aplikovat  

ustanovení části první hlavy I.  

 

Uzavírám, že autor předložil velmi kvalitně zpracovanou disertační práci, která 

dosvědčuje vysokou autorovu juristickou vyzrálost a schopnost přinášet původní vědecké 

poznatky.  

 

 Předloženou disertační práci JUDr. Jiřího Béma doporučuji proto k obhajobě. 

 

 

 

 

V Praze dne 11.5.2016                                                  Prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 


