
JUDr. Daniel Patěk, Ph.D.
Katedra obchodního práva 
PF UK

Posudek k diplomové práci pana Ondřeje Matuly

na téma „Smlouva o obchodním zastoupení“

Rozsah práce: 67 stran

Datum odevzdání práce: 17. 6. 2014

1. Aktuálnost (novost) tématu:
Tento smluvní typ sice nevyvolává v doktríně zásadní polemiky. Přesto se jedná o významný 
institut obchodní praxe (mnohdy nedoceněný z důvodu nesprávné kvalifikace uzavřených 
smluv) obsahující mnohé otázky dosud judikatorně nevyjasněné. Proto považuji téma za 
aktuální, což je dáno i účinností jeho nové právní úpravy.

2. Náročnost tématu (teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování, použité metody).
Náročnost tématu je standardní z důvodu ucelenosti právní úpravy  významně formované 
evropskou směrnicí a z důvodu nízkého počtu děl zaměřených výlučně na obchodní 
zastoupení.

3. Kritéria hodnocení práce:

A.  Splnění cíle práce
Cíle vytčené v úvodu práce diplomant v zásadě naplnil.

B.  Samostatnost při zpracování tématu
Téma bylo komplexně zpracováno, přičemž  jej diplomant sice zkoumal především na základě 
pečlivého rozboru doktrinálních textů, často však sám zvažoval praktické otázky regulace.

C.  Logická stavba práce

Volba systematiky v případě daného tématu je zvláště obtížná a s výjimkou níže uvedeného 
proto akceptuji autorovu volbu.

Druhá kapitola práce je věnována dle svého nadpisu historickému vývoji zastoupení. To je 
příliš široké vymezení, neboť zastoupení zahrnuje mnohé další instituty  nespadající do 
zvoleného tématu. Navíc se autor omezil jen na pojednání o zastoupení dle římského práva a 
stručné poznámky o velkých evropských kodifikacích a přístupu anglického práva. Pro práci 
však autor nečerpal z výše uvedeného žádné podněty. Do téže kapitoly autor nesystematicky 
vložil i subkapitolu „Rozlišení přímého a nepřímého zastoupení“. Zde sice uvádí, že pro 
rozlišení smlouvy o obchodním zastoupení od ostatních druhů zastoupení je významné 
rozdělení zastoupení na přímé a nepřímé. Tento závěr však blíže nerozvádí (možno napravit v 
průběhu obhajoby).

D. Práce s literaturou (využití cizojazyčné literatury) včetně citací



Diplomant k vypracování textu použil dostatečný  počet pramenů v českém jazyce. V 
dostatečné míře byla zohledněna i evropská úprava a v limitované míře i judikatura. 

Z pramenů je nesprávně čerpáno, když absentuje odkaz na konkrétní stranu, z níž je citováno.

E.  Hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu)
S ohledem na šíři tématu lze konstatovat, že autor dostatečně analyzoval institut smlouvy o 
obchodním zastoupení (včetně její nové úpravy v občanském zákoníku), ačkoliv se 
nevyvaroval dílčích pochybení, viz např. úvahy stran sjednání výpovědi bez výpovědní lhůty 
(str. 47) často neobstojí ve světle § 2510 OZ.

Oceňuji snahu o srovnání se zahraniční (zde německou) úpravou, ačkoliv se jedná rozsahem o 
velmi krátkou pasáž práce, při jejímž zpracování navíc byly využity  prameny  v českém 
jazyce.

F.  Úprava práce (text, grafy, tabulky)
Úprava práce je standardní. Žádné grafy ani tabulky práce neobsahuje.

G.  Jazyková a stylistická úroveň
Tato stránka práce je zatížena neobratnými formulacemi (příklady níže). Některé vady 
přesahují svou povahou pouze charakter vad stylistických a jsou dokladem nesprávných úvah 
o dané právní oblasti a vlastně i o soukromém právu obecně (závazek, smlouva, 
odpovědnost):

− termín „závazek“ je s ohledem na terminologický  posun po rekodifikaci opakovaně 
užíván chybně.

− str. 4 – Nesprávný obrat „zánik smlouvy“ užitý v posledním odstavci (obdobně nadpis 
kapitoly 8.3: Okamžité ukončení smlouvy o obchodním zastoupení).

− k výhradnímu obchodnímu zastoupení: „Jedná se o dobrovolné upřesnění obchodního 
zastoupení...“ - str. 13

− „V případě porušení … byla by tato strana povinna ke vzniku odpovědnosti za 
vzniklou škodu“ - též str. 13

− „Do doby, než Česká republika přijala Směrnici...“ - str. 26

4.  Případné další vyjádření k práci:
---

5.  Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě:
Str. 11 („... mezi podstatné náležitosti řadím dlouhodobost, která by měla být uvedena ve 
smlouvě...“) - co když uvedena nebude? Jaké to vyvolá právní důsledky?

Str. 21 a 22 – Autor dovozuje nemožnost pověření jiné osoby plněním povinností obchodního 
zástupce. Jak bude tento závěr aplikován na poměry právnické osoby – obchodního zástupce? 

6.  Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě a navržený klasifikační stupeň:



Doporučuji práci k obhajobě a s ohledem na její úroveň jí předběžně navrhuji klasifikovat 
stupněm „velmi dobře“ či „dobře“ v závislosti na výsledku její ústní obhajoby.

V Praze dne 27. 8. 2014

             JUDr. Daniel Patěk, Ph. D.

              vedoucí diplomové práce


