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Slabší strana v soukromém právu 

(srovnávací studie) 

 

Oponovaná práce je napsaná na mimořádně aktuální téma. Ochrana slabší strany je 

významnou zásadou soukromého práva vůbec, v pořadí hned za zásadou autonomie vůle a 

rovnosti stran (srov. i důvodovou zprávu k občanskému zákoníku). Diplomantka podává 

přehled právních úprav (včetně zahraničních či nadnárodních), které směřují k posílení 

právního postavení slabší smluvní strany. Její práce dobře odpovídá na otázku, proč k této 

specifické úpravě vůbec dochází, v čem hledat příčiny slabosti (s.17). Na prvním místě 

správně uvádí nerovnost stran co do vyjednávací síly (zejména ekonomické),  v jejím rámci 

rozebírá  pak nedostatky znalostní, rozumové a volní.  Zvláštní pozornost věnuje smlouvám 

uzavřených adhezním způsobem, které téměř vylučují možnost odchylek od předem 

nastavených smluvních podmínek (v praxi jde o smlouvy uzavřené s takovými giganty jako je 

ČEZ, Česká plynárenská, aj.). Autorka v celé práci pečlivě analyzuje jednotlivé aspekty 

problematiky, aby v závěru předložila teoretické vymezení slabší strany, mezi které řadí nejen 

osoby fyzické, ale za určitých podmínek i osoby právnické. Výklad o profesionálu a 

neprofesionálu pak celkově zdařilou práci uzavírá. I když ve své práci se zaměřila především 

na oblast smluvního závazkového práva, neopomenula ani přesah do statusové ochrany 

(nezletilé osoby, ale i pod vlivem evropského práva sem zahrnuje i malé a střední podniky 

(SMSś). Z hlediska širších ekonomických souvislosti správně odkazuje i na zákon o 

významné tržní síle.  

Systematika práce je na velmi dobré úrovni, čtenář ocení i autorčino shrnutí problematiky, 

které je zařazeno v každé části práce. Autorku lze pochválit i za zařazení aktuálního výkladu 

změn v oblasti závazkového práva ve francouzském Code civil, jakož i návrh na revizi PECL 

Celkově hodnotím oponovanou práci jako velmi zdařilou, napsanou s výbornou znalostí 

problematiky. Práci s literaturou -velmi často zahraniční provenience- nelze nic vytknout. 

Proto doporučuji oponovanou práci k obhajobě. K rozpravě doporučuji otázku ochrany 

materiální a formální; autorka se přiklání spíše k ochraně formální, mohla by její výhody 

uvést i z praktického pohledu ? 

Předběžné hodnocení: výborně 
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