
Posudek na diplomovou práci Aleny Jiráskové 
Zastoupení 

Autorka předložila původní diplomovou práci, jejíž aktuálnost je i s přihlédnutím 

k diskusím o nové kodifikaci občanského práva mimořádně vysoká. Autorka zvolené téma 

práce pojednala komplexně když učinila alespoň stručnou zmínku o zastoupení v jiných 

odvětvích soukromého práva - nepřesně však do tohoto výkladu zařazuje i zastoupení 

v občanském právu procesním, které se řadí do práva veřejného. 

Poněkud anorganicky v bodě 5. práce vytyčuje nadpis „Nepřímé zastoupení" když 

otázky zastoupení přímého, které jinak tvoří jádro práce a je následně rozděleno na zastoupení 

zákonné a smluvní, takto samostatně neuvádí. Navíc v případě nepřímého zastoupení 

postrádám alespoň odkaz na příslušnou smlouvu podle občanského či obchodního zákoníku. 

Výklad je vhodně doplněn i o zastoupení státu, jakož i o opatrovnictví právnické 

osoby, které autorka připouští (srov. i str. 73). V té souvislosti se nabízí otázka, jaký je názor 

autorky k možnosti ustanovit soudem opatrovníka i cizím státům nelze - l i jim předepsaným 

způsobem doručit (srov. § 7 odst. 5 návrhu zákona o mezinárodním právu soukromém a 

procesním). 

Překvapivě zjišťuji, že autorka se kriticky nevyjádřila k terminologii platného 

občanského zákoníku „Zastoupení na základě plné moci", když pojmosloví zákona je 

předmětem zásadního odborného nesouhlasu (s. 46n.). Autorka se též podrobně-možná až 

příliš- zabývá institutem prokury; naopak velmi podnětně seznamuje čtenáře i s jednatelstvím 

bez příkazu a výstižně vysvětluje jeho vztah k zastoupení. 

Výklad o plné moci udělené více zmocněncům by mohl být doplněn názorem autorky, 

zda platná zákonná konstrukce, podle které musí zmocněnci jednat společně, není-li 

dohodnuto jinak, je v souladu s evropským přístupem k řešení této otázce (srov. Principy 

evropského smluvního práva, Společný referenční rámec). 

Předložená diplomová práce prokazuje, že diplomantka úspěšně zpracovala důležitý 

institut občanského práva, je schopná teoretického přístupu a má způsobilost formulovat 

vlastní náměty a doporučení k řešení. Ke kladům práce patří i dobrá vyjadřovací schopnost 

autorky jakož i její práce s bohatou literaturou a soudní judikaturou. 

Diplomní práce splňuje kriteria požadovaná pro tento druh prací, a proto ji doporučuji 

k obhajobě. 

Předběžné hodnocení : výborně 

V Praze dne 20.5.2011 


