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1. Aktuálnost (novost) tématu  

Téma zvláštní odměny obchodního zástupce stálo u nás dosud stranu doktrinální pozornosti a 

rovněž judikatury vysokých soudů je jen velmi omezená. Touto optikou jde tedy o téma nové a 

s ohledem na četnost sporů, které v praxi vyvolává, též aktuální. 

  

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

metody  

Téma považuji za středně náročné. Z pohledu potřebných teoretických znalostí jde o téma spíše 

méně náročné, na druhou stranu ale nebylo možné čerpat z domácí literatury a také při 

zahraniční inspiraci bylo třeba zkoumat zejména zahraniční judikatorní vývoj, což je pro 

zpracovatele vždy obtížné. 

  

3. Formální a systematické členění práce  

Práce je zpracována velmi kultivovaně, autorka neztrácí čas nadbytečnými úvody či traktací jen 

zdánlivě souvisejících otázek. Členění je logické a práci v tomto směru není co vytknout.  

  

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  

O původnosti práce nemám pochyb. Práce sice hodně čerpá z německé literatury, až na řídké 

výjimky s ní ale pracuje aktivně a kriticky. I zde přitom pracuje s více zdroji, jeden z nich (práce 

J. Menges) sice v citacích dominuje, to je ale dáno podstatou věci a není na újmu původnosti. 

Logická stavba práce  



Bez výhrad.  

Práce se zdroji (využití cizojazyčných zdrojů) včetně citací  

Zdroje jsou řádně citovány a žádný důležitý (ve zvolených oblastech) není podle mého soudu 

opomenut. Je trochu škoda, že autorka neprozkoumala více alternativní přístup k věci užívaný 

zejména ve Francii, to ovšem není míněno jako výtka, ale spíše jako námět do případné budoucí 

vědecké činnosti.  

Hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu)  

Hloubka provedené analýzy je, pokud jde o samotné téma práce, povětšinou dostatečná. Jistou 

výtku mám snad jen k argumentační hloubce u některých dílčích otázek výkladu směrnice, kde 

autorka poněkud absolutizuje zájem na ochraně obchodního zástupce a nad jinými možnými 

zájmy se vždy dostatečně nezamýšlí. Trochu paradoxně v tomto ohledu působí její jasně 

odmítavý závěr, pokud jde o možnost analogické aplikace ochrany na příbuzné vztahy (zejm. 

jiné typy distribuce): spatřuje-li autorka tak naléhavou potřebu ochrany obchodního zástupce, 

možná by ji neměla tak příkře odpírat osobám v obdobném postavení nebo by alespoň měla 

lépe vysvětlit, v čem je jejich postavení podle ní tak odlišné, že to odůvodňuje radikálně odlišné 

řešení. 

Jistou výhradu mám k poměrně stručnému traktování některých otázek souvisejících, kdy 

zejména otázka nezávislosti obchodního zástupce je jen velmi hrubě načrtnuta. Ta přitom 

souvisí s otázkou, zda obchodní zástupce (míněno tedy ten působící jen pro jednoho 

zastoupeného a integrovaný do jeho obchodní organizace) je skutečně podnikatelem: mezi 

definiční znaky podnikání totiž patří také nezávislost a vlastní obchodní riziko, které je ovšem 

v podobném typu vztahů výrazně potlačeno.  

Úprava práce (text, grafy, tabulky)  

Bez výhrad.  

Jazyková a stylistická úroveň  

Bez výhrad.  

  

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě  

  

Práci považuji nejen za způsobilou obhajoby, ale za překračující obvyklou kvalitu 

obhajovaných rigorózních prací.  Při obhajobě by se autorka mohla více zamyslet nad otázkou, 

zda bude obchodní zástupce skutečně vždy podnikatelem a dále znovu zvážit, zda (i s ohledem 

na § 10 odst. 1 OZ) by přece nešlo i v našem právu uvažovat o analogické aplikaci ochrany na 

některé příbuzné vztahy. V této souvislosti pak může též zvážit aktuální otázku, jak naložit 

s postavením tzv. influencerů, jakožto osob nacházejících svou obživu v doporučování koupě 

vybraného zboží na sociálních sítích. 

  

V Praze dne 6. 6. 2022 
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