
 

 

Doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. 

Katedra obchodního práva  

PF UK 

 

Vyjádření pověřeného akademického pracovníka k rigorózní práci Mgr. Jany Markové 

na téma „Zvláštní odměna obchodního zástupce“ 

 

Rozsah práce: 365 990 znaků 

Datum odevzdání práce: 21. 4. 2022 

 

1. Aktuálnost (novost) tématu 

Legislativně se o nové téma nejedná. Ani není předmětem aktuálních doktrinálních diskusí či 

výkladových sporů. Jenže právě proto, že je dosud v českém prostoru jen povrchně 

traktováno, lze říci, že nová je právě mimořádná míra pozornosti, jíž se mu v této práci 

dostává.  

 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité 

metody 

Z hlediska teoretického je náročnost standardní. Náročnost zpracování je dána mírou detailu, 

s níž je téma zpracováno v kontextu české doktríny, a mimořádně rozsáhlým zohledněním 

německé úpravy, interpretace a aplikace tohoto institutu. 

 

3. Formální a systematické členění práce 

Bez výhrad. Velmi detailní a přehledné členění práce. 

 

4. Vyjádření k práci, zda byl zamýšlený záměr rigorózní práce odpovídajícím způsobem 

zpracován 

Ano. 

 

5. Kritéria hodnocení práce 

Splnění cíle práce 

Cíl byl splněn. 

Samostatnost při zpracování tématu včetně zhodnocení práce z hlediska plagiátorství 

Práce je rozhodně individuálním zpracováním zvoleného tématu. 

Logická stavba práce 

Bez výhrad. 



 

 

Práce se zdroji (využití cizojazyčných zdrojů) včetně citací 

Bez výhrad. 

Hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu) 

Práce detailně mapuje a rozebírá jednotlivé aspekty zvláštní odměny. Při čtení práce jsem 

vyčerpal veškeré své „tajné“ tipy na to, co by mohlo snad autorkou opomenuto a dalo prostor 

pro navazující diskusi na základě otázek položených v tomto vyjádření. Rigorozantka totiž 

řešila dokonce i tak volně související aspekty, jako je komisionářské obchodní zastoupení či 

aplikovatelnost práva na zvláštní odměnu na příbuzné smluvní vztahy. 

Úprava práce (text, grafy, tabulky) 

Bez výhrad. 

Jazyková a stylistická úroveň 

Bez výhrad. 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 

Předložená práce svou kvalitou rozhodně překračuje úroveň rigorózních prací obhajovaných 

na PF UK. Nepochybuji, že nic nebrání její úspěšné obhajobě. Při ní by se autorka mohla 

vyjádřit k možnosti uplatnění práva na zvláštní odměnu členem statutárního orgánu obchodní 

korporace po zániku jeho funkce (při analogickém naplnění předpokladů pro jeho vznik).  
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