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Na základě jmenování oponentem disertační práce provedeného dopisem děkana Právnické 
fakulty UK v Praze prof. JUDr. Jana Kuklíka, DrSc., ze dne 18. 8. 2016 podávám tento 
posudek. 

I. 
K aktuálnosti zvoleného tématu 

Cílem práce bylo vytvořit pojednání o zásadě smluvní volnosti a jejím vymezení a vytvořit 
přehled institutů podporujících platnost smluvního ujednání a poskytnout určité vodítko 
(test), kterým by mělo projít každé smluvní ujednání před tím, než by bylo prohlášeno 
za neplatné, neúčinné či nicotné, tj. nežli se konstatuje, že je smluvní volnost omezena.             
Po mém soudu jde o téma velmi aktuální, jehož zkoumání je potřebné.  

II. 
Ke zvoleným metodám zpracování 

Autor analyzuje úpravu smluvní volnosti se zaměřením na obchodní závazkové vztahy. 
Získané poznatky pak syntetizuje do uměřených závěrů. Používá též i metodu historickou 
a komparativní. 

Autor se nebojí poukázat na problémové oblasti a vyjádřit se k jejich řešení. Metody 
zpracování jsou podle mého názoru voleny vhodně.  

III. 
K dosaženým výsledkům práce a přínosu pro další rozvoj vědy 

Práce je obsahově bohatá a celkově velmi zajímavá. Přitom se pochopitelně nemůžeme 
zabývat všemi interesantními otázkami. Lze vybrat jen některé z nich.  
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Obecně se podává, že nový občanský zákoník odstranil tzv. dvojkolejnost právní úpravy. 
Autor si však správně všímá, že tomu tak není. Při právním styku podnikatelů mají totiž 
obecně přednost obchodní zvyklosti před dispozitivními ustanoveními zákona.  

Hodnotíme-li přitom dispozitivní ustanovení, nespatřujeme jejich význam jako „záchranu 
nepozorné strany“, ale jako osvědčené racionální řešení vlastní, které v daném případu více 
vyhovuje.  

Dojde-li pak k vyloučení dispozitivních ustanovení (nejen k odchylné úpravě) nenastává 
vakuum, ale použijí se další předvídaná pravidla a zásady.  

Přitom je možno souhlasit s tím, že rozlišit dnes kogentní a dispozitivní ustanovení může být 
v některých případech obtížné.  

Co se pak týká otázky dobrých mravů, nemusí obecně jít vždy jen o mimoprávní hodnoty. 
Dobré mravy a obsah právní úpravy se může i překrývat.  

Práce je zpracována obsahově kvalitně, ojediněle však došlo (zřejmě) i k tzv. přepsání, 
kdy (na s. 52) jsou mezi osoby zranitelné (sociálně i ekonomicky) řazeni i zaměstnavatelé.  

Předkládaná doporučení disertanta jsou přesvědčivá (viz např. doporučení pro legislativní 
proces uvedená na s. 60 práce). 

Kladně hodnotím mj. i partii věnovanou promlčení bezdůvodného obohacení v obchodních 
závazkových vztazích, do které jsem se měl možnost také zapojit a názor shodný s mým byl 
přijat v rozhodování soudů ve Slovenské republice.  

Zajímavé je, že mj. dochází i ke změně vztahu inominátního kontraktu ve vztahu ke kontraktu 
typickému, což autor správně vystihl. Jen připomínám, že obchodní zákoník nepoužil pojem 
podstatné náležitosti (ke s. 83), ale pojem podstatné části smlouvy. 

Rovněž velmi interesantní je, a tvůrce práce si toho správně všímá, že moderovat smluvní 
pokutu podle občan. zák. lze jen na návrh dlužníka.  

K některé problematice uvedené v této části posudku se autor může (tematicky podle 
vlastního uvážení) vyjádřit při své ústní obhajobě.  

 
IV. 

Ke splnění cíle disertační práce 
 

Jde o práci, která vytčený cíl naplnila. Vzniklo dílo, které doporučuji vydat jako monografii 
(pokud se tak již nestalo).  
 

V. 
Závěrem 

Posuzovanou disertační práci plně doporučuji k obhajobě před příslušnou komisí pro 
obhajoby disertačních prací.   

  

V Praze, 1. září 2016         

prof. JUDr. Karel Marek, CSc. 
          oponent         


