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Autorka zvolila za téma své diplomové práce problematiku zastoupení. Jde o klasické 

civilistické téma,  jehož naléhavost vystupuje do popředí zvláště v souvislosti s novou 

občanskoprávní úpravou. 

Autorka se soustředila na porovnání právní úpravy podle občanského zákoníků roku 1964 

s již účinnou právní úpravou. V rámci obecných výkladů rozlišila zastoupení přímé a nepřímé; 

upozornila i na další rozlišení těchto druhů zastoupení, které přinesla judikatura. Neopomenula 

vhodně zmínit ani problematiku nepřikázaného jednatelství, které má s právní úpravou 

zastoupení silné souvislosti. Správně věnuje podrobnější část výkladu i některým aspektům 

úpravy plné moci. V té souvislosti upozorňuji autorku na problematiku, která se v  právní praxi 

již objevila: tou je forma plné moci k zastoupení před orgánem právnické osoby a pro 

rozhodování jediného společníka. V konkrétnosti jde o to, zda plná moc k zastoupení na valné 

hromadě, členské schůzi družstva či jiného orgánu právnické osoby či k rozhodnutí za jediného 

společníka vyžaduje, aby byla udělena formou notářského zápisu.  

Požadavek zvláštní formy plné moci je v novém občanském zákoníku stanoven v těch 

případech, kdy je pro právní jednání zákonem vyžadována forma veřejné listiny. Veřejnou 

listinou se podle § 3026 odst. 2 občanského zákoníku rozumí primárně notářský zápis. 

Autorka pojednává i o dalším aktuálním tématům, kterým je jednání statutárního orgánu 

společně s prokuristou. Podle jejího názoru (strana 53) se tato úprava objevuje v občanském 

zákoníku po vzoru německého a rakouského práva a znamená určitá omezení jednání prokuristy. 

Správně  upozorňuje, že se již nebude do budoucna rozlišovat mezi jednáním jménem právnické 

osoby a k jednání za ní, takže jak statutární orgán, tak i ostatní osoby budou jejími zástupci. 

Autorka v práci prokázala důkladnou znalost problematiky, včetně teoretických i 

praktických aspektů zastoupení. 

Připočteme-li k tomu přehledné systematické utřídění celé práce, dobrou formulační 

schopnost autorky, jakož i odpovídající práci s literaturou, lze doporučit předloženou diplomovou 

práci k obhajobě. 



K rozpravě doporučuji problematiku excesu zástupce podle ustanovení § 440 nového 

občanského zákoníku. Konkrétně jde o to, na jaké případy překročení zástupčího oprávnění se 

uvedené ustanovení vztahuje. 
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