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Hodnocení disertační práce: 

Michal Majchrák – Smluvní volnost a její omezení v obchodních 
závazkových vztazích 
 

Disertační práce M. Majchráka má velmi zajímavé téma, i když legislativní vývoj výběr 

tématu předběhl a pojem obchodních závazkových vztahů v důsledku kodifikace soukromého 

práva ztratil praktický význam. Doktorand se pokusil s tímto problémem vypořádat, podařilo 

se mu to jenom napůl, když konstatoval legislativní opuštění uvedeného pojmu, pokusil se je 

aplikovat ve vazbě na novou úpravu, ve skutečnosti se však implicite přiklonil k posunu 

k pojmu obchodů, když za obchodní závazkové vztahy prohlásil všechny vztahy „jejichž 

stranou je podnikatel“. Tato nedůslednost je však tolerovatelná, nakolik řešení uvedeného 

pojmového problému není tématem práce a je spíše akcesorické. 

Zvolené téma je nejenom zajímavé, ale také mimořádně obtížné ke zpracování, což disertační 

práce potvrzuje. Doktorand se pokusil o zvládnutí tématu, aniž jejž však plně zvládnul. 

Otázka je, jak přísně slabiny práce hodnotit, když vidíme i na četných citacích, že autoři, 

z nichž doktorand čerpal, se dopouštějí rovněž mnoha nepřesností a omylů. Je však vhodnější 

nejprve podrobněji prozkoumat práci, než vyslovím konečný soud o úrovni předložené práce. 

Metodu, již doktorand při psaní disertace užil, je možno charakterizovat jako pokus o indukci 

použitím konkrétních příkladů z právní úpravy i z judikatury. Jistou oporu hledal i v odborné 

literatuře, jejíž výběr však je velmi chudý a omezuje se na několik autorů, kteří se angažovali 

v debatách o kodifikaci. Postrádám takřka úplně literaturu starší a zahraniční, mnohé soudy 

jsou velmi povrchní a nedomyšlené. Negativně také hodnotím povrchně pozitivistické 

přejímání kodifikační terminologie, které dovedlo autora dokonce až k odmítnutí názvu 

„závazek“ ve smyslu dluh (s. 16). Metodickou vadou je pasivnost přebírání citací z literatury, 

kde nenásleduje žádný hlubší komentář, žádné hlubší zkoumání citovaných výroků. Pro 

ilustraci možno uvést citaci P. Holländera o tom, že kogentní norma „působí 

bezpodmínečně“, což samozřejmě neodpovídá pravdě, protože i kogentní normy mají 

hypotézy podmiňující jejich použití (s. 37). Další vadou je opakování již řečeného. Tak např. 

zmíněná problematická citace se vyskytuje znovu na s. 152. Také problém pojmu dobrých 

mravů odbývá citací několika nepříliš významných literárních pramenů, aniž zachází do této 

problematiky hlouběji. Vzhledem k významu pojmu pro omezení smluvní svobody by to bylo 

potřebné. 

Nejsilnější partií disertační práce je zkoumání konkrétního materiálu ústící v „test 

neplatnosti“ (s. 135 an.). Na druhé straně úvahy týkající se neplatnosti dohody o zrušení 

zaniklého závazku považuji za velmi problematické (s. 140). Aplikace jeho testu tak, jak 

vidět, nevede vždy k úspěchu. 

Z hlediska struktury práce je zřejmé, že autor se snaží zabránit sklouznutí do popisnosti a 

pokouší se udržet zaměření na předmět práce, zejména v druhé polovině práce však zcela 

opouští zadané téma a ubírá se cestami, které by jistou souvislost s omezováním smluvní 

volnosti mít mohly, ale tu doktorand nijak nezachycuje. Již kapitola o pojmu závazku se zdá 

odbočovat od tématu (zčásti je navíc zopakována na s. 56). Nutno však přiznat, že v kontextu 

s pojednáním o dispozitivnosti právní normy se ukáže, proč ji autor považoval za důležitou. 

Pokouší se totiž vytvořit specifickou kategorii „závazkové právní normy“, jež mu je základem 

„závazkové teorie“.  
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Vymezení závazku je velmi povrchní. Na s. 20 autor tvrdí, že předmětem závazku je chování, 

zatímco předmětem věcného práva je věc. Níže říká (správně), že předmětem povinnosti něco 

dát může být věc. Lze snadno namítnout, že i předmětem věcných práv je chování. Otázka 

rozdílu, v minulosti široce diskutovaná a zkoumaná, by si zasloužila více pozornosti, jestliže 

sám autor staví na posunutí hranice a přiznání závazkové povahy i některých institucím ze 

sféry věcných práv. Podrobnější zkoumání bylo možno zařadit i do rámce výkladu o 

„závazkové normě“ (s. 57-58). 

Zaměření na otázku určení dispozitivnosti a kogentnosti právních norem je třeba 

v souvislosti se smluvní svobodou (jejíž obecné povrchní a zjednodušující zkoumání lze 

právníkovi snad odpustit) schválit. Je to velká otázka, avšak daná odpověď, byť skromně 

představená jako připouštějící výjimky (s. 68) a přezkoumání, vzbuzuje řadu otázek. V práci 

postrádám jasnější vyjádření skutečnosti, že se jedná o problém interpretace práva a že 

zkoumané ustanovení je interpretačním ustanovením. Zdá se, že poněkud chybí vědomí toho, 

že ustanovení zákona není totožné s právní normou, právní norma může být obsažena 

v několika ustanoveních atd. Tak např. uvažování i kogentnosti definičních ustanovení je 

možno analyzovat i z tohoto hlediska, protože definiční ustanovení sama o sobě nejsou 

právními normami. Totéž platí o úpravě smluvních typů, kde základní ustanovení mají 

povahu definičních ustanovení. 

Především je problém v tom, že doktorand (bohužel shodně jako řada citovaných autorů) 

nerozlišuje správně mezi ustanoveními, která obsahují kritéria pro určení dispozitivnosti či 

kogentnosti jiné normy (interpretační ustanovení), od kogentních zákazů určitých ujednání. 

Toto smísení nastalo v § 1 odst. 2 OZ a nebylo správně identifikováno doktrínou. Přitom 

pohled do „zdrojových“ pravidel v čl. 19 odst. 2 švýcarského Code des obligations nebo čl. 6 

Code civil toto smísení odhalí více než jasně. Výklad, který jsme podali v Komentáři Wolters 

Kluwer (s. 15, bod 19), je představitelným východiskem, avšak odchyluje se nutně od textu. 

Namísto zákazu ujednání odporujících dobrým mravům a veřejnému pořádku atd. (což není 

norma interpretační, ale prostý kogentní zákaz) musíme chápat toto ustanovení jako určení 

kogentnosti všech dispozitivních norem v té míře, v níž by odchylná dohoda vedla k porušení 

uvedených pravidel. Z hlediska smluvní volnosti to tedy znamená určení kogentního rámce 

kterékoli dispozitivní právní normě. Takto jasné pochopení problému však v práci 

postrádám, přestože v jedné citaci jiného autora se objevuje.  

Některá tvrzení se zdají být dokonce velmi kontradiktorní. Tak např. na s. 49, když autor 

staví do protikladu „kritérium kogentnosti“ a zmíněný „kogentní korektiv každé dispozitivní 

právní normy“. Ve všech třech případech (francouzském, švýcarském i českém) totiž zákony 

mluví o nepřípustnosti dohody (ujednání) odporující veřejnému pořádku, dobrým mravům 

atd. Tím se tedy nutně rozumí jenom případy, kdy by jinak odchylná dohoda byla možná. Jde-

li o běžnou kogentní normu, nebude odchylné ujednání možné vůbec, protože je zakáže sama 

kogentní norma, k níž není třeba přidávat rozpor s veřejným pořádkem atd. O řešení samotné 

kogentnosti se proto nemůže jednat ani v případě švýcarské, francouzské či české úpravy. 

„Závazková teorie“, kterou autor rozvíjí na stránkách své práce, přináší překročení 

interpretačního ustanovení § 1 odst. 2 OZ daleko za jeho rámec. Je založena na pojmu 

„závazkové normy“, jako každé normy upravující vztah mezi dvěma (či více) osobami, 

jejichž postavení je možno charakterizovat jako postavení dlužníka a věřitele. Na příkladech 

doktorand rozšiřuje pojem „závazkové normy“ i do sféry věcných práv. Vyvozuje výkladové 

pravidlo, že pro tyto normy platí dispozitivní povaha, není-li výslovně vyloučena, zatímco pro 

ostatní by měla platit zásada opačná. V závislosti na výkladu pojmu veřejný pořádek by 

možná podobné pojetí nebylo zcela vyloučeno, avšak práce by měla lépe argumentovat a 
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hledat obhajitelný právní základ pro podobné stanovisko. Jádrem problému může být, že při 

vymezování pojmu závazku se autor některými jeho pojmovými znaky vůbec nezabývá. 

Vedle rovnosti postavení stran je to zejména relativita závazku, tedy nepůsobení závazku na 

subjekty stojící vně tohoto vztahu. 

Pozornost věnovaná problematice neplatnosti právních jednání se mi jeví jako přílišná. Je 

pravda, že neplatnost odstraňuje účinky předchozího souladného jednání. Neplatnost je však 

řešením důsledků vad právního jednání. Tyto vady jsou mnohdy právě vadami smluvního 

konsensu a neplatnost tak naopak může pro smluvní volnost prostor rozšiřovat, protože brání 

vzniku závazku, jestliže setkání vůlí trpělo nějakým nedostatkem, jakým je např. omyl, 

donucení apod. Takovéto pojmové nejasnosti vyplývají z toho, že doktorand se pojmem 

smluvní volnosti v obecné rovině dost hluboce nezabýval. Neřešil ani problém svobody vůle 

z hlediska její faktické determinovanosti oproti její determinaci právní. 

Práce s pojmy je často velmi nepřesná. Na s. 94 vypočítává instituce podporující platnost 

smluvních ujednání a s výčtem je možno souhlasit. Nerozlišuje v něm však podle povahy 

uvedených institucí, zejména mezi pravidly chování a pravidly jenom interpretačními. 

Např. zásada přednosti platnosti před neplatností je, jak dokonce z citací i dalšího textu plyne, 

interpretační zásadou. Totéž neplatí o možnosti konvalidace nebo konverze právních jednání. 

Interpretační pravidla mohou bezpochyby sloužit k zachování nebo rozšíření smluvní 

volnosti, mají však docela jinou funkci a efekt, než skutečné kogentní normy, jež něco 

dovolují nebo zakazují, či dispozitivní normy, které doplňují vyjádřenou vůli stran. Slabiny 

v pojmovém rozlišování se objevují i na jiných místech práce.  

Tak na s. 104 vidíme směšování mezi způsobením neplatnosti a zaviněním. Zdá se, že 

v dalším textu chápe doktorand podpis smlouvy jako způsobení neplatnosti, přestože jinde 

sám říká, že způsobení by mělo být chápáno jinak (s. 106 dole). Na s. 137 vcelku bez 

pochybnosti chápe způsobení neplatnosti správně. Ujasnění pojmů v tomto případě má 

zásadní význam, protože prvně uvedené pojetí by pravidlu odnímalo smysl. 

Výklad na s. 103 dole je rozporný (na jedné straně odmítá zahrnout nedovolenost do pojmu 

počáteční nemožnosti plnění, současně však vymezuje nemožnost plnění jako „faktickou nebo 

právní“, avšak právní nemožností je právě nedovolenost). Absence veřejnoprávního povolení 

chápaná jako „jako subjektivní“ a tudíž vyloučená z pojmu nemožnosti plnění je velmi 

problematickým tvrzením. Na docela jiném místě (s. 144) naopak výslovně (správně) 

označuje za omezení smluvní volnosti nejenom soukromoprávní zákony, ale i veřejnoprávní. 

Ustanovení § 5 odst. 2 OZ je třeba vidět i v jeho historickém kontextu jako obchodněprávní 

úpravu, která měla své místo již ve všeobecném obchodním zákoníku a neznamenala popření 

protiprávnosti takového jednání. Důsledky této protiprávnosti však řešila specificky nikoli 

kvůli ochraně smluvní volnosti, ale v zájmu ochrany dobré víry druhé smluvní strany. 

Na s. 113 řeší doktorand na pěti řádcích problém nepoctivého výkonu práva. Z hlediska 

smluvní volnosti však právě tento problém není nijak jednoduchý. Spadá do rámce smluvní 

volnosti také nepoctivá vůle? Negativní odpověď se jistě nabízí, dostáváme se k otázce 

souladu s dobrými mravy, ale také souladu se zákonem, tedy k rámci smluvní volnosti. 

Také necelé tři stránky věnované problematice kontraktační povinnosti čtenáře překvapí, 

jestliže si uvědomí, že to je jeden z nejtvrdších nástrojů omezení smluvní volnosti. Tematická 

nevyváženost práce je značná. 

Bylo-li výše řečeno, že některé nedostatky ve zpracování tématu jsou způsobeny 

nedostatečným ujasněním základních pojmů, platí to i pro další výklad obsažený v práci. Tak 
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např. povaha omezení smluvní volnosti „ohledně předmětu plnění“ spočívající ve faktické 

možnosti plnění má zcela jinou povahu než omezení spočívající v dovolenosti předmětu. 

V prvém případě jde nepochybně o omezení, které nemá základ v právní normě, právní norma 

stanoví jenom důsledky pro případ, že by strany mimoprávní omezení nerespektovaly. 

Naopak nedovolenost je skutečným právním omezením, protože koření v právní normě. Na s. 

195 – 196 se však zdá, že mezi obojím nevidí doktorand prakticky žádný rozdíl. Navíc se tu 

znovu objevuje smísení faktické a právní nemožnosti, autor mluví o právní nemožnosti vedle 

nedovolenosti. 

Velmi nedostatečný je výklad o společenské smlouvě (s. 214 an.). Objektivistické 

konstatování, že společenská smlouva „je sice právní teorií považována za smlouvu“, budí 

rozpaky. Doktorand by měl být schopen k této otázce zaujmout vlastní a jasné stanovisko a 

jen velmi obtížně si mohu představit, že by smluvní povahu společenské smlouvy popřel. 

Také jeho tvrzení, že tato smlouva „téměř žádné závazky neobsahuje“, je překvapující. 

Samotná podstata každé obchodní společnosti přece spočívá v tom, že společníci si 

společenskou smlouvou upravují své vztahy. Otázky orgánů společnosti jsou součástí tohoto 

uspořádání. Doktorand vyvolává dojem, jako by mu vůbec nebyla jasná podstata obchodní 

společnosti. Jde tak daleko, že tvrdí: „Nelze o ní [o společenské smlouvě] prohlásit, že je 

závazkem, ani že jím není“ (s. 215). Ponecháme-li stranou, že směšuje závazek a smlouvu, 

protože smlouva není nikdy závazkem, ale jenom právním jednáním, z nějž závazek vzniká, 

pak by bylo zajímavé vědět, čím tedy pro autora společenská smlouva je. Toho, že smluvní 

volnost při jejím uzavírání je velmi omezena, a proč tomu tak je (protože zakládá právnickou 

osobu, která vystupuje vůči třetím osobám), si však bohužel nevšiml. Jak řečeno, ponechává 

zcela stranou problém principu relativity závazků a výjimečných případů jeho překročení, jež 

má přímý dopad na rozsah smluvní volnosti. Tím mu zcela uniká podstata problému. K tomu 

přistupuje další překvapující tvrzení na s. 224 o tom, že se problematika obchodních korporací 

týká „pouze hrstky adresátů právních norem“. Tak malé uvědomění organizační báze 

ekonomiky udivuje. 

Závěr 

Předložená disertační práce nedosahuje úrovně vědecké práce, přestože na některých místech 

doktorand projevuje určitou samostatnost v přístupu k problematice a při řešení konkrétních 

případů dospívá k rozumným závěrům. Náročnost tématu i s ohledem na zřejmou absenci 

zkušeností z vědecké práce má za následek nezvládnutí úkolu na vyšší úrovni. Pojmové 

nepřesnosti, nevyváženost struktury, pomíjení velmi významných otázek, četné věcné omyly 

to vše jsou zásadní nedostatky. Na druhé straně pozitivně hodnotím snahu o samostatný 

přístup k tématu a zmíněné analytické partie práce, které mají dobrou úroveň. Proto se 

domnívám, že je ještě možno připustit odevzdanou disertační práci k obhajobě. 

 

 

 

V Lucemburku dne 11. září 2016   prof. JUDr. Irena Pelikánová, DrSc. 


