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1. Aktuálnost (novost) tématu: 

Aktuálnost tématu je spíše vyšší vzhledem k novému kontextu soukromého práva. 

 

2. Náročnost tématu (teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování, použité metody). 

Poněkud vyšší náročnost tématu je dána nutností reagovat na výkladové otázky a to nejen 

pokud jde o úpravu prodlení ale třeba i nové pojetí odpovědnosti. Autor přitom prokázal 

schopnost dohledat relevantní ustanovení občanského zákoníku i ostatních právních předpisů. 

Absence srovnání s některou ze zahraničních právních úprav byla překonána zohledněním 

úpravy v UNIDROIT, PECL a DCFR. 

 

3. Kritéria hodnocení práce: 

 

A.  Splnění cíle práce 

Autorem stanovené cíle byly naplněny. 

 

B.  Samostatnost při zpracování tématu 

Autor při zpracování tématu prokázal schopnost odborné práce s prameny, dílo však na nich 

není závislé, když obsahuje mnohé poznatky formulované přímo autorem. 

 

C.  Logická stavba práce 

Systematika byla vhodně zvolena. 

 

D. Práce s literaturou (využití cizojazyčné literatury) včetně citací 

Autor k vypracování textu použil vysoký počet (převážně českých) pramenů. Práce 

s literaturou včetně způsobu citací odpovídá požadavkům kladeným na odborný text, jakým je 

rigorózní práce. 

 

E.  Hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu) 

Autor velmi detailně analyzuje zvolené téma a opakovaně předkládá relevantní závěry 

k jednotlivým otázkám. Oceňuji především komplexnost zpracování tématu, když autor 

neopomíjí ani úpravu v jiných (dokonce i veřejnoprávních) předpisech. 

 

F.  Úprava práce (text, grafy, tabulky) 

Úprava práce je standardní a neobsahuje žádné grafy ani tabulky. 

 



 

 

G.  Jazyková a stylistická úroveň 

Jazyková a gramatická úroveň textu plně odpovídá standardům rigorózní práce.  

 

4.  Případné další vyjádření k práci: 

Kladně hodnotím především rozbor vývoje právní úpravy na našem území, řešení vztahu práv 

z důvodu prodlení a z vadného plnění a úvahu o ústavní konformitě aktuální úpravy náhrady 

nákladů spojených s vymáháním dluhů. 

 

Z hlediska terminologického by spíše bylo vhodné opustit označování občanského zákoníku 

z roku 1950 jako středního s ohledem na ztrátu jeho „středové pozice“ (str. 11). 

 

Není pravda, že podle současné úpravy nastává splatnost dluhu den po doručení žaloby 

žalovanému soudem, je-li tato žalobou upomínkou (str. 47). 

 

Chybná je úvaha o prekluzi práva na úrok z prodlení v důsledku aplikace § 1805 odst. 2 o. z. 

– ultra duplum (str. 83). Úrok z prodlení při prodlení s plněním určitého peněžitého dluhu je 

chápán jako jediné, jednotné právo (proto se nový občanský zákoník – byť ne zcela důsledně 

– odklání od pojmu „úroky z prodlení“ k pojmu „úrok z prodlení“). Jeho výše v čase narůstá, 

neplatí tedy, že každý den vzniká právo na nový úrok z prodlení (odlišně od smluvní pokuty, 

jejíž výše je konstruována v závislosti na délce prodlení s utvrzenou povinností). Po uplynutí 

doby upravené v § 1805 odst. 2 o. z. proto žádné právo na úrok z prodlení nezaniká (ostatně i 

v případě akceptace konstrukce jako u smluvní pokuty by vůbec nevzniklo). Pouze se nebude 

dále navyšovat úrok z prodlení. Uznávám však, že dikce daného ustanovení ke konstrukci 

prezentované v práci poněkud svádí. 

 

5.  Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 

Obsahuje článek 7 odst. 2 směrnice (hrubá nespravedlnost dohody vylučující právo na úroky 

z prodlení) skutečně konstrukci fikce? 

 

Jak autor vykládá vztah § 1963 odst. 2 in fine o. z., podle kterého nesmí doba splatnosti 

přesáhnout šedesát dní, je-li dlužníkem veřejnoprávní korporace, a § 1964 odst. 1 o. z., podle 

kterého má věřitel právo dovolat se neúčinnosti ujednání o čase plnění odchylujícího od § 

1963, pokud jsou taková ujednání vůči němu hrubě nespravedlivá (viz str. 44)? 

 

Je-li upomínkou směřující ke „splatnění“ dluhu žaloba, vede každé procesně účinné doručení 

žaloby ke splatnosti dluhu (str. 47)? 

 

Dostane se věřitel do prodlení, pokud odmítne přijmout v hotovosti nabízený peněžitý dluh o 

výši přesahující limit podle zákona o omezení plateb v hotovosti? 

 

6.  Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě: 

Lze konstatovat, že autor v dosti širokém rozsahu analyzoval zvolené téma, prokázal svou 

schopnost samostatné tvůrčí činnosti a předložil kvalitní text. S ohledem na to navrhuji práci 

připustit k obhajobě. 

V Praze dne 4. 2. 2015 

             JUDr. Daniel Patěk, Ph. D. 

              oponent rigorózní práce 


