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Autorka v diplomové práci představuje odvětvový princip obchodního práva, kterým se 

řídilo právo obchodních společností v Anglii od poloviny 19. až do začátku 21. století. 

Přestože není jednoduché v diplomové práci popisovat právní institut, který se v českém 

právu nevyskytuje, autorce se podařilo již v úvodu práce doktrínu ultra vires velmi 

instruktivně představit. Kvalitě práce bezpochyby přispěl i studijní pobyt autorky na 

univerzitě v Sussexu, kde studovala právo obchodních společností u doc. Paula Omara, 

jehož dílem se v práci inspiruje. 

 

Hlavním cílem práce je podle autorky popis okolností vzniku a následné postupné 

modifikace této doktríny, které vedly nakonec až k jejímu částečnému opuštění. Za 

pozitivní u této práce považuji práci s judikaturou, bez níž se neobejde popis žádného 

institutu aplikovaného ve státech common law. Kladně hodnotím rovněž skutečnost, že 

v úvodu své práce autorka vymezuje základní pojmy, s nimiž následně pracuje. 

 

Systematika práce je logicky zpracovaná od důvodů vzniku doktríny ultra vires až po 

důvody jejího překonání na přelomu tisíciletí. Diplomová práce je velmi precizně 

strukturována do kapitol a podkapitol, speciální podkapitoly jsou věnovány rovněž 

nejvýznamnějším soudním precedentům a názorům doktríny, jež jsou v systému 

common law velmi významné. Pozitivně lze hodnotit též skutečnost, že kapitoly 

diplomové práce obsahují závěrečné shrnutí hlavních závěrů. Právní věty 

nejvýznamnějších soudních rozhodnutí, jakož i ustanovení zákonů, autorka 

v poznámkách pod čarou cituje rovněž v originálu, proti jejich překladu do českého 

jazyka nelze mít žádné výhrady. 

 

Po formální stránce má práce 73 stran textu, dále seznam použité literatury 

a judikatury, shrnutí v českém a anglickém jazyce a seznam klíčových slov. V práci se 
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vyskytuje jen nevýznamné množství gramatických chyb a dále že práce má 

nadstandardní počet poznámek pod čarou (252), přičemž dominují odkazy na anglickou 

odbornou literaturu.  

 

Drobné chyby a překlepy, které se v práci vyskytují, mohly vzniknout automatickými 

opravami textu (např. pravidlo „ejusdem genesis“ namísto „ejusdem generis“ – str. 27). 

Na str. 18 by bylo vhodné podle mého názoru v souladu se zaužívanou českou 

terminologií hovořit o veřejnoprávních korporacích, nikoliv o veřejných korporacích. Dílčí 

formální nedostatky spatřuji v poznámkách pod čarou, a to jednak v nejednotnosti citace 

literatury, jakož i v nezvykle používaných opakujících se citacích téhož díla (viz např. 

pozn. pod čarou č. 7 a 9, mezi něž je vložen jiný odkaz, obdobně pozn. pod čarou č. 238 

a 240). 

 

Z obsahového hlediska je možno práci hodnotit jako nadprůměrnou, autorkou 

stanovený cíl popsat doktrínu ultra vires pro českou odbornou veřejnost byl bezpochyby 

splněn. Přesto jakožto oponent práce je mou úlohou k ní zaujmout několik poznámek:  

 

1. Na prvém místě lze poněkud polemizovat s autorčinou výchozí tezí, že „Doktrína ultra 

vires je institut práva obchodních společností … , který je v českém právním prostředí 

poměrně neznámý“ (str. 1). Autorka přitom správně na tomtéž místě správně uvádí, 

že i v českém právu se zákaz jednání ultra vires vyskytuje, a poukazuje zde na 

rozpor v příslušnosti Soudního dvora EU a soudů členských států (ač to autorka 

výslovně neuvádí, patrně zde má na mysli známou větu nálezu Ústavního soudu ze 

dne 31. 1. 2012 sp. zn. Pl. ÚS 5/12: „došlo k excesu unijního orgánu, k situaci, v níž 

akt orgánu Evropské unie vybočil z pravomocí, které Česká republika podle čl. 10a 

Ústavy na Evropskou unii přenesla, k překročení rozsahu svěřených kompetencí, 

k postupu ultra vires.“ Je tudíž na místě se ptát, zda v právu neexistuje univerzální 

princip zakazující jednání mimo rozsah zákonem či soukromoprávním úkonem 

vymezených pravomocí či povinností. Projevem této zásady je pak specifické 

odvětvové principy, z nichž jeden je tématem autorčiny diplomové práce.  

 

2. Měl podle autorky větší význam pro opuštění doktríny ultra vires v užším smyslu ve 

Velké Británii evropské komunitární právo anebo spíše ekonomické důvody, 

například komparativní nevýhoda anglických obchodních společností ve srovnání se 
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společnostmi založenými podle práva států, kde doktrína ultra vires nebyla 

aplikována? 

 

3. Přestože, jak bylo konstatováno výše, autorka splnila cíle své diplomové práce, 

poněkud v ní postrádám autorčino vlastní zhodnocení doktríny ultra vires. Zejména 

v kontextu v úvodu připomenuté teze autorů nové úpravy soukromého práva v České 

republice, že doktrína ultra vires nemá místo ani v rekodifikovaném českém 

soukromém právu. Pokud by měla zhodnotit pozitiva a negativa doktríny ultra vires, 

souhlasila by autorka s tím, že tuto doktrínu by nemělo význam v českém právu 

zavádět? Při odpovědi je dobré zaměřit se na kolidující zájmy a hodnoty na teoretické 

úrovni a lze odhlédnout od autorkou citovaného čl. 9 směrnice Rady č. 68/151/EHS, 

který by vedl k jednoznačné odpovědi. 

 
 

Výše uvedené poznámky a otázky nikterak nesnižují nadprůměrnou úroveň diplomové 

práce, mají sloužit jako pouze podněty pro další případnou autorčinu práci s tímto 

tématem.  

 

Z těchto důvodů doporučuji práci k obhajobě s tím, že ji navrhuji ohodnotit, a to po 

úspěšné obhajobě, známkou výborně. 

 
 
V Praze dne 1. září 2013  
 
 
                                                                             ……………………………………. 
          JUDr. Pavel Ondřejek, Ph.D. 


