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I. Novost práce 

Práce je velmi aktuální, neboť provádí vedle rozboru nového platného občanského 

zákoníku, zároveň analytiku a srovnání s dřívější úpravou občanského zákoníku a obchodního 

zákoníku. 

 

II. Schéma práce 

Práce je rozdělena do šesti kapitol, přičemž jednotlivé oddíly ve svém výsledku tvoří 

kompaktní celek. V první kapitole se diplomantka zabývá předsmluvní odpovědností, což 

považuji v úvodu práce za správný přístup. Následující kapitola se týká tradiční úpravy 

odpovědnosti za prodlení dlužníka a odpovědnosti za prodlení věřitele. V této souvislosti jsou 

zvlášť pečlivě analyzovány a komparovány jednotlivé právní následky spojené s oběma 

instituty. Pozornost je správně věnována i institutu odstoupení. Další kapitola se zabývá 

tradičním institutem odpovědnosti za vady se zvláštním zřetelem na koupi věci movité a 

koupi zboží v obchodě. Kapitola pátá je věnována rovněž klasickému institutu odpovědnosti 

za škodu, kdy diplomantka jako základní novum nové úpravy upozorňuje na dělení na škodu 

smluvní a škodu deliktní, přičemž zkoumá různost jejich podmínek použití a právní následky. 

V šesté kapitole jako poslední je věnována pozornost smluvní pokutě, zejména s ohledem na 

její moderaci.  

III. Kritéria hodnocení práce 

Práce se zabývá jednotlivými právními následky porušení smlouvy tvořící ve svém 

souhrnu ucelený kompaktní obraz o zvoleném tématu. V práci byly převážně použity jednak 

analytická metoda, jednak komparativní metoda, přičemž jako komparativum funguje 

občanský zákoník a obchodní zákoník, které pozbyly účinnosti 31. 12. 2013. 
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IV. Celkové hodnocení práce 

Práce jako celek představuje velmi pečlivě a promyšleně zpracované dílo, které ve 

vhodných souvislostech využilo v bohaté míře dosavadní literaturu a zejména bohatou 

judikaturu. 

K práci mám jen několik málo připomínek (většinou diskusní povahy).  

První z nich je pojetí odpovědnosti tak, jak jej chápe nově platný občanský zákoník a 

zřejmě jak chápe i diplomantka. Upozorňuji však na to, že tento názor je v menšině 

s převažujícími názory v dosavadní teorii i praxi.  

Druhou otázkou je otázka způsobu náhrady škody. Zde se diplomantka přiklání 

k problematickému pojetí restituce jako primárnímu způsobu náhrady škody představovaného 

platným občanským zákoníkem. 

U obou otázek jsem postrádal bližší zdůvodnění provedené samotnou diplomantkou. 

Proto, nechť jsou tyto otázky předmětem diskuse při ústní obhajobě.  

 

V. Závěrem 

Práce představuje ucelené dílo, erudované zpracované, ve kterém na řadě míst se 

uplatňuje samostatný dílčí způsob řešení navrhovaný diplomantkou. Zvolená systematika 

práce je uspokojivá, co je důležité, je, že je pro čtenáře přehledná. Způsob vyjadřování je 

věcný a hlavně srozumitelný.  

 

VI. Navržený klasifikační stupeň:  v ý b o r n ě 

 

V Praze dne 16. 10. 2015 

prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc.  

 


