
ZÁVER  

 

Inštitút zastúpenia v práve vzniká ako reakcia na objednávku spoločnosti, ktorá 

požaduje, aby právo vytvorilo inštitút, prostredníctvom ktorého by mohol subjekt práva konať 

menom iného subjektu, pričom právne následky tohto konania bude právo pričítavať subjektu, 

ktorý nekonal. Právo tak reflektuje skutočnosť, že subjekt práva z rôznych príčin, faktických, 

právnych, nemôže samostatne konať. Zastúpenie tak ako každý inštitút práva prešiel svojím 

vývojom. Na rozdiel od iných inštitútov súkromného práva nám rímske právo v problematike 

zastúpenia neposkytne zdroj inšpirácie pri riešení problematických otázok.  

Faktická potreba vytvoriť mechanizmus, ktorý sprostredkuje oprávnenie konať menom 

subjektu práva inému subjektu, môže byť ešte výraznejšia vo svete obchodníkov, kupcov, 

živnostníkov, podnikateľov. Plynie z ich účasti na hospodárskom živote, na trhu, kde platí, že 

lepší, silnejší alebo rýchlejší vyhráva. Právo tak musí vytvoriť efektívne konštrukcie, 

prostredníctvom ktorých môžu obrovské kolosy ale i jednoduchý remeselník, ktorý sa musí 

zúčastniť verejnoprávneho preskúšania jeho spôsobilosti, pričom ale nemôže jeho dielňu 

zatvoriť, pretože mu dodávateľ ohlásil dodávku tovaru. Bude tak vhodné, aby právo uznalo 

úkon jeho syna, ktorý ho v danej veci zastúpi a podpíše dodací list.  

Úprava zastúpenia nie je rozsiahla, naopak často používa vágne pojmy a má skôr 

všeobecný charakter. Duplicita úpravy zastúpenia v oboch súkromných kódexoch k právnej 

istote neprispieva. Problematické sú prípady možného súbehu jednotlivých oprávnení konať 

menom druhého. Obecná zásada súkromného práva – čo nie je zakázané je dovolené – nám 

nemusí dať v každej otázke odpoveď. Argument a contrario je často zradný a naráža na 

kogentnosť danej úpravy, ktorá často sleduje iné záujmy než možnosť upraviť si formu 

zastúpenia podľa svojho gusta. Početnosť judikatórných záverov svedči asi o 2 skutočnostiach 

– 1) o využívaní tohto inštitútu podnikateľskou praxou, 2) bude však i pravdepodobne 

dôkazom spornosti, nejasnosti zastúpenia ako inštitútu.  

V práci som sa snažil čo najkomplexnejšie reflektovať platnú právnu úpravu 

a judikatórny vývoj. V mnohých prípadoch upozorňujem na spornosť a nejasnosť istých 

otázok. Úpravu zastúpenia vo vzťahoch procesných som nechal stranou, zaslúžila by si 

samostatnú diplomovú prácu.  

Uvidíme ako sa vývoj v úprave zastúpenia bude uberať po plánovanej reforme 

súkromného práva. Do tej doby by platnú právnu úpravu nemali postihnúť radikálne zmeny. 

Avšak podnikateľ, obchodník je špekulant, a preto netreba vylúčiť, že prax si vynúti reakciu 



zákonodarcu, resp. reakciu judikatúry. Po vyššie uvedenom rozhodnutí veľkého senátu 

občianskoprávneho a obchodného kolégia nie je možné vylúčiť ani zásadnejšie zásahy do 

judikatórných záverov dnes prijímaných ako samozrejmosť. Nezabúdajme na starú rímsku 

zásadu: Omnis definitio in iure civili periculosa est: parum est enim, ut non subverti possit.1    

 „Tradične kontroverzné záujmové strety v oblasti obchodného práva sa prejavujú ako 

tlak na obsahovú reštrikciu a inokedy na obsahovú expanziu právnych noriem tak, aby sa 

interpretáciou normy dosiahlo túženého výsledku.“2  

 

                                                 
1 V práve civilnom je každá definícia nebezpečná, pretože len málokedy sa stane, že by nemohla byť vyvrátená. 

202 – Iavolenus, 356. In Kincl, J., Urfus, V., Skřejpek, M. Římské právo. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 1995, str. 

356.  
2 In Bejček, J., Kotásek, J., Pokorná, J. Soudně nezákonné „zákonné zastoupení“, aneb Curia locuta, causa finita? 

Obchodněprávní revue č. 2/2009.  


