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1. Aktuálnost (novost) tématu: Téma Smlouva o úvěru je tématem standardním. 

Aktuálnost tohoto tématu spočívá jednak v nové právní úpravě obsažené v zákoně č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, a jednak ve spojení s otázkami ochrany spotřebitele, 

zejména ve vztahu k navržené právní úpravě spotřebitelských úvěrů. 

2.  Náročnost tématu: Zpracování diplomové práce vyžadovalo prostudování právní 

úpravy v českém právu a v evropském kontextu, odborné právní literatury a příslušné 

judikatury. Autorka se seznámila i s připravovaným návrh zákona o úvěrech pro 

spotřebitele.  

3. Kritéria hodnocení práce: Diplomantka vymezila cíl diplomové práce na str. 4 takto: 

„Cílem práce je analýza právní úpravy smlouvy o úvěru obsažená v zákoně č. 89/2012 

Sb., o občanském zákoníku, a dále také vybrané otázky právní úpravy a 

spotřebitelského úvěru a její připravované změny.“ Stanovený cíl se diplomantce 

podařilo v zásadě splnit. Autorka prokázala velmi solidní schopnost pracovat 

s právními předpisy a vytěžila odpovídajícím způsobem českou odbornou právní 

literaturu, zahraniční odborná literatura v diplomové práci využita nebyla. Diplomová 

práce obsahuje početné citace odborné literatury, které jsou zpracovány na 

odpovídající formální úrovni. Judikatura soudů byla využita pouze omezeně. 

K některým otázkám v práci vyjádřila vlastní závěry. Práce je na dobré stylistické i 

jazykové úrovni.  

4. Další vyjádření k práci: Některé připomínky k obsahu diplomové práce: 



 práce na některých místech má popisný charakter, 

 str. 25 - § 1805 odst. 2 OZ neobsahuje úpravu omezení výše úroků, které 

mohou být smluveny v úvěrové smlouvě, 

 str. 45 – změnu obchodních podmínek upravenou v § 1752 OZ nelze považovat 

za jednostrannou, protože návrh změny je akceptován druhou smluvní stranou. 

5. Otázka k zodpovězení při obhajobě:  

Zvláštnosti úpravy tzv. kontokorentního úvěru. 

 

6. Doporučení práce k obhajobě: 

Předložená diplomová práce splňuje požadavky kladené na diplomovou práci, a proto 

ji doporučuji k obhajobě. 

 

7. Navržený klasifikační stupeň: velmi dobře 

 

 

V Praze dne 3. 4. 2016   doc. JUDr. Petr Liška, Ph.D., LL.M. 

 

 

 


