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1. Aktuálnost tématu: 

Zdá se, že české soukromé právo bylo, je a zřejmě i bude založeno na koncepci 
neomezené právní způsobilosti právnických osob. Ta jim umožňuje vstupovat do právních 
vztahů, aniž by mohlo být později namítáno, že se jedná o vztahy, které jsou mimo rozsah 
(ultra vires) jejich způsobilosti. Právě proto, že je české soukromé právo koncepčně založeno 
na tomto přístupu, bývá někdy opomíjen a přehlížen přístup opačný, jenž je založen na 
omezené právní způsobilosti.  

Cílem předložené diplomové práce pak bylo vysvětlit právě institut ultra vires, který se 
vyskytoval v právním systému Spojeného království, důvody pro jeho vznik, modifikaci a 
následně i zánik. Zpracování tohoto tématu považuji za velmi žádoucí a potřebné, představuje 
totiž jiný pohled na problematiku, která se zdá být až příliš jasná.  

2. Náročnost tématu a metoda zpracování: 

Vzhledem k tomu, že doktrína ultra vires jako institut platného soukromého práva není 
přítomna v právním řádu ČR (což nevylučuje, že může být aplikována jako obecný právní 
princip soudy v případech ad hoc), stála diplomantka před úkolem pochopit, popsat a vysvětlit 
doktrínu ultra vires výhradně z hlediska cizího právního řádu. Tento postup je pochopitelně 
velmi náročný a kladoucí značné nároky jak na jazykovou vybavenost, tak na orientaci 
v cizím právním řádu. 

Diplomantka se však s takto vysokými nároky úspěšně vyrovnala, k čemuž jí nepochybně 
pomohl i jednoroční studijní pobyt na Univerzitě v Sussexu, kde měla i možnost konzultovat 
svoji práci s odborníkem na tuto problematiku – profesorem Paulem Omarem. Díky tomu je 
předložená práce výborně metodicky zpracována: je z ní patrné systematické studium jak 
zahraniční literatury, tak i judikatury, jakož i vzhled do cizího právního řádu získaný studiem 
v zahraniční. 

3. Kritéria hodnocení práce a struktura práce: 

Práce se kromě úvodu a závěru člení na čtyři kapitoly. První kapitola obsahuje obecné 
vymezení a vysvětlení doktríny ultra vires, jakož i popis vývoje obchodních společností 
v právním systému Spojeného království. Geneze obchodních společností je totiž důležitá pro 
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pochopení toho, na jaké druhy obchodních společností se tato doktrína vztahuje a proč. Druhá 
kapitola pak obsahuje analýzu soudních rozhodnutí z druhé poloviny 19. století, na kterých 
diplomantka srozumitelně vysvětluje vznik této doktríny. Třetí kapitola je věnována vývoji 
doktríny ultra vires, tj. zejména reakci právní praxe na omezení způsobilosti obchodních 
korporací a odpověď soudů na postupy právní praxe. Poslední čtvrtá kapitola osvětluje i 
důvody, proč byla nakonec doktrína ultra vires opuštěna. 

Strukturu práce tak považuji za správnou a logickou. Zejména pak vyzdvihuji práci 
s judikaturou, která je při vysvětlování institutu angloamerického práva zcela zásadní. 
Oceňuji, že diplomantka vždy srozumitelně vysvětluje skutkový stav jednotlivých případů, 
což čtenáři umožňuje snadnější pochopení, než jen uvádění právních vět. 

4. Práce s prameny a formální úroveň práce 

Jak rozsah práce (více než 80 stran textu), tak i zpracování zahraniční literatury a 
judikatury, na kterou je systematicky odkazováno ve vlastním textu práce, je nadprůměrné 
vzhledem k typu kvalifikační práce (práce obsahuje téměř 250 poznámek pod čarou). 

Domnívám se, že práce je z formálního hlediska velmi pečlivě zpracována a má 
bezvadnou úroveň. 

5. Závěr 

Kandidátka na odevzdané diplomové práci pracovala více než 3 roky, dílčí výstupy se 
mnou pravidelně konzultovala a moje připomínky reflektovala v předložené práci. 

Za účelem zpracování této diplomové práce kandidátka podnikla studijní pobyt ve Velké 
Británii a výsledky jejího bádání nad touto problematikou se staly též součástí Specifického 
vysokoškolského výzkumu v roce 2013. 

Z výše uvedených důvodů práci považuji za nadprůměrnou a doporučuji ji k úspěšné 
obhajobě. 

V Praze dne 5. září 2013  
 
 
 
 …………………………………………… 
 doc. JUDr. Karel Beran, Ph.D.  

 vedoucí diplomové práce 


