
  
  

Věcný rozsah zástupčího oprávnění 

6 VĚCNÝ ROZSAH ZÁSTUPČÍHO 
OPRÁVNĚNÍ 

4 41. [Základní vymezení] Rozsah zástupčího oprávnění je vymezen věcně neboli 
objemově, jednatelsky neboli způsobem, jakým má zástupce jednat, a orga- 
nizačně. O organizační stránce zástupčího oprávnění pojednávám souběžně 
s výklady o věcném rozsahu zástupčího oprávnění v rámci této kapitoly, pro- 
tože svým způsobem se jedná o doplněk věcné stránky zástupčího oprávnění, 
i když není vhodné tyto dvě kategorie zaměňovat, protože to může vést k ne- 
správným závěrům. 

4 

4 

42. Věcný rozsah zástupčího oprávnění vymezující jeho objem odpovídá na otáz- 
ku, v jakých věcech, tj. v jakých právních jednáních, je zástupce oprávněn 
podnikatele zavazovat. 

43. V souvislosti s věcným rozsahem zástupčích oprávnění jednotlivých výluč- 
ných zástupců podnikatele je třeba si klást nejen otázku, jak je zákonem pro 
jednotlivé druhy zástupců vymezen, nýbrž je nezbytné se zabývat i dalšími 
otázkami: (i) otázkou, zda vstupem podnikatele právnické osoby do likvidace 
dochází k zúžení věcného rozsahu zástupčího oprávnění zástupců podnikate- 
le nebo ne, (ii) jakou roli při jeho vymezení hrají vnitřní a zákonná omezení 
a (iii) zda je věcný rozsah zástupčího oprávnění v konkrétním případě modi- 
fikován pravidly o střetu zájmů. Všemi těmito otázkami se postupně zabývám 
v kapitolách 6 až 10. 

4 44. Úvodem je třeba říci, že věcný rozsah zástupčího oprávnění je vymezen předně 
zákonem, přičemž u protokolovaných zástupců podnikatele zákonem vymeze- 
ný věcný rozsah nemůže být rozhodnutím podnikatele zúžen s účinky vůči tře- 
tím osobám (k určitému zúžení může dojít u zákonných omezení nebo u stře- 
tu zájmů), zatímco v případě obecného zástupce podnikatele neomezitelnost 
zákonem vymezeného věcného rozsahu neplatí, jelikož dispozitivní zákonná 
úprava má jen subsidiární charakter. Věcný rozsah zástupčích oprávnění všech 
výlučných zástupců může být podnikatelem rozšířen o všechny záležitosti, 
v nichž není zákonem vyžadováno osobní jednání podnikatele fyzické osoby, 
resp. v případě podnikatele právnické osoby nejde o případ výlučné působnosti 
některého z orgánů právnické osoby, u níž je vyloučeno zastoupení.762 

7 62 Například Gustav Švamberg výslovně uvádí, že „[s]měrem nahoru je však přípustno ji [prokuru – 
doplněno aut.] nastaviti o jednotlivá zmocnění, jež v prokuře podle obchodního zákona zahrnuta 
nejsou“ [ŠVAMBERG (1946) Rukověť I, s. 139]. 
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4 45. V kapitole 6 se nejprve zabývám prokurou, a to věcným rozsahem obecné 
prokury, věcným a organizačním rozsahem filiální prokury a kvaziprokurou. 
Následně pojednávám o věcném rozsahu zástupčího oprávnění obecného ob- 
chodního zmocněnce. Vedoucího odštěpného závodu s ohledem na interpretač- 
ní složitost zákonné úpravy si nechávám na závěr této kapitoly. 

6 .1 Věcný rozsah prokury 
4 

4 

4 

46. [Prokura – základní vymezení] Věcný rozsah zástupčího oprávnění proku- 
risty je vymezen v § 450 odst. 1 obč. zák. tak, že prokurista je zmocněn za- 
stupovat podnikatele zapsaného v obchodním rejstříku v právních jednáních, 
ke kterým dochází při provozu obchodního závodu, popřípadě pobočky, a to 
i k těm, pro která se jinak vyžaduje zvláštní plná moc. Zcizit nebo zatížit nemo- 
vitou věc je však prokurista oprávněn, je-li to výslovně uvedeno. 

47. K vymezení prokury důvodová zpráva k občanskému zákoníku uvádí, že se 
„ zachovává standardní právní pravidlo, že prokuru může udělit jen podnika- 
tel zapsaný v obchodním rejstříku a že prokurista může jménem podnikatele 
právně jednat ve všech záležitostech, k nimž při provozu obchodního závodu 
běžně dochází, vyjma zcizování nebo zatěžování nemovitých věcí; k takovým 
právním jednáním se vyžaduje zvláštní zmocnění“.763 

48. Prokurista je oprávněn podle dikce zákona při tzv. prosté prokuře zastupo- 
vat podnikatele ve (všech) právních jednáních, ke kterým dochází při provozu 
obchodního závodu, vyjma zcizování či zatěžování nemovitých věcí. V dů- 
vodové zprávě uváděný požadavek běžnosti právních jednání není v zákoně 
výslovně vyjádřen, je v rozporu s podstatou prokury, a nelze tudíž k němu při- 
hlížet, protože jde o zjevnou chybu v psaní.764 Koneckonců absencí obvyklosti 
se prokurista odlišuje od zástupců podnikatele v užším slova smyslu podle 

7 
7 

63 ELIÁŠ a kol. (2012) Důvodová zpráva, s. 212. 
64 HAVEL, B. Komentář k § 450 obč. zák. In MELZER – TÉGL a kol. (2014) Občanský zákoník III, 

s. 101 (marg. r. 4). HURYCHOVÁ (2014a) Prokura, s. 36. POKORNÁ, J. Komentář k § 450 
obč. zák. In ŠVESTKA – DVOŘÁK – FIALA a kol. (2020) Občanský zákoník I 
J. Komentář k § 450 obč. zák. In LAVICKÝ a kol. (2014) Občanský zákoník I 
(marg. r. 3). PLÍVA, S. In DVOŘÁK – ŠVESTKA – ZUKLÍNOVÁ a kol. (2016) Občanské právo 
hmotné I , s. 315. 

2 , s. 998. LASÁK, 
1 

, s. 1680 a 1681 
2 

Na druhou stranu za účinnosti obchodního zákoníku byl někdy rozsah zástupčího oprávnění proku- 
risty vymezován jako oprávnění k právním jednáním, k nimž obvykle při provozu podniku (obchod- 
ního závodu) dochází [DĚDIČ, J. Komentář k § 14 obch. zák. In DĚDIČ a kol. (2002) Obchodní 
zákoník I, s. 110], někdy jako protiklad mimořádných právních jednání [ELIÁŠ (1993b) Prokura, 
s. 434. FEKETE (2008a) Rozsah prokúry, s. 558]. Třídění právních jednání jen na obvyklá a mi- 
mořádná je však velmi zjednodušující a podle mého soudu zavádějící, protože může svádět k zužu- 
jícímu výkladu objemu prokury. Roztřídění právních jednání může být daleko jemnější – obvyklé, 
neobvyklé, mimořádné a zcela mimořádné. Teprve právní jednání zcela mimořádná, která přesahují 
rámec provozu obchodního závodu, není prokurista oprávněn podle mého soudu činit. To ale nezna- 
mená, že ta jednání, která oprávněn činit je, označíme jako obvyklá při provozu obchodního závodu. 
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§ 430 odst. 1 obč. zák., u nichž je rozsah jejich zástupčího oprávnění vymezen 
právě obvyklostí právních jednání spojených s jimi vykonávanou činností při 
provozu obchodního závodu. 

4 49. [Pojem provoz obchodního závodu] Klíčem k interpretaci zástupčího opráv- 
nění prokuristy jsou tedy slova „provoz obchodního závodu“. Co tím zákon 
rozumí? Má být tento pojem vykládán shodně při interpretaci § 450 odst. 1 
obč. zák. a § 430 odst. 1 obč. zák., nebo je mezi nimi rozdíl?765 Podíváme- 
-li se na dosavadní vymezení prokury v předchozích právních úpravách, lze 
nalézt dvě rozdílná zákonná vymezení, a to buď že jde o provoz jakéhokoli 
obchodního závodu, anebo že jde o provoz obchodního závodu podnikatele. 
Dikce § 450 odst. 1 obč. zák. umožňuje oba tyto výklady.766 Kterému dáme 
přednost?767 

4 50. [Zužující výklad] Zaprvé, nabízí se zužující výklad zohledňující úpravu pro- 
kury v zákoníku mezinárodního obchodu a v novelizovaném hospodářském 
zákoníku, v nichž byla prokura vymezena jako oprávnění ke všem úkonům, 
k nimž dochází při provozu podnikové činnosti zmocnitele (§ 66 odst. 1 zá- 
koníku mezinárodního obchodu a § 24l odst. 2 hospodářského zákoníku ve 
znění od 1. 5. 1990).768 Výsledkem této zužující interpretace je, že provozem 
obchodního závodu se rozumí konkrétní obchodní závod podnikatele769 a že 
rozsah zástupčího oprávnění prokuristy je omezen specializací obchodního 
závodu podnikatele. Tento výklad by tedy znamenal, že věcný rozsah zástup- 
čích oprávnění není u všech prokuristů s prostou prokurou stejný, ale je buď 
zcela závislý na povaze konkrétního obchodního závodu v návaznosti na dikci 
zákoníku mezinárodního obchodu a novelizovaného hospodářského zákoníku 
ve znění od 1. 5. 1990, anebo alespoň na jeho druhu,770 pokud bychom dali 
přednost tomu, že pojem provoz obchodního závodu ve smyslu § 450 odst. 1 
obč. zák. a § 430 odst. 1 obč. zák. je obsahově totožný.771 

4 51. Soudy772 a až na výjimky i nauka se kloní k závěru, že pro vymezení rozsahu zá- 
stupčího oprávnění prokuristy je rozhodující povaha konkrétního obchodního 

7 
7 
7 

65 Srov. marg. r. 508. 
66 EICHLEROVÁ (2014b) Zástupčí oprávnění prokuristy, s. 265. 
67 Někdy není zřejmé, ke kterému výkladu se konkrétní autor kloní, protože se touto otázkou při roz- 

boru prokury výslovně nezabývá. 
7 
7 
68 K tomuto závěru se patrně kloní Imrich Fekete [FEKETE (2008a) Rozsah prokúry, s. 555]. 
69 K závěru, že při vymezení okruhu právních jednání, ke kterým je v konkrétním případě prokurista 

oprávněn, záleží na povaze závodu, se klonil např. Stanislav Plíva [PLÍVA, S. Komentář k § 14 
obch. zák. In ŠTENGLOVÁ – PLÍVA – TOMSA a kol. (2010) Obchodní zákoník13, s. 45]. 

70 Povahu závodu považují za relevantní okolnost pro určení rozsahu zástupčího oprávnění prokuristy 
například Petr Čech a Petr Šuk [ČECH – ŠUK (2016) Obchodní společnosti, s. 80 a 82]. 

71 Dovozuji, že tento závěr zaujímá Tomáš Tintěra [TINTĚRA, T. Komentář k § 450 obč. zák. In PE- 

7 

7 

7 
TROV – VÝTISK – BERAN (2019) Občanský zákoník , s. 499 (marg. r. 17)]. 2 

72 Srov. rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 27. 3. 2003, sp. zn. 19 Co 495/2002, do- 
stupný v beck-online. V dané věci šlo o to, že prokuristka žalované společnosti převzala ručení za 
vrácení úvěru poskytnuté třetí osobě. Soudy řešily otázku, zda byla oprávněna toto právní jednání 
jako prokuristka učinit, přičemž za rozhodující považovaly to, zda šlo o právní jednání související 

2 29 



  
  

Zastoupení podnikatele 

závodu, tj. jeho specifičnost, spíše než specializace.773 Neargumentují však ani 
úpravou v zákoníku mezinárodního obchodu, ani hospodářským zákoníkem 
ve znění od 1. 5. 1990, ani nezdůvodňují, proč nemá být zohledněno vymezení 
prokury ve všeobecném zákoníku obchodním a v občanském zákoníku z roku 
1 950.774 Domnívám se tak, že i když to nikdo výslovně nevyjádřil, základem 
pro tento zužující výklad je dnes čistě jazykový výklad opírající se o dikci 

502 obč. zák. vymezující obchodní závod ve vztahu k podnikateli. K zužují- § 
címu výkladu se kloní i Klára Hurychová, která argumentuje pro zúžení rozsa- 
hu prokury oproti stavu před rokem 1964 a pro zohlednění při jejím vymezení 
charakteru závodu či pobočky, pro kterou byla udělena, tím, že jedině tak má 
zavedení filiální prokury v občanském zákoníku smysl, protože filiální prokura 
se příčí šíři prokury podle všeobecného zákoníku obchodního. Bez úzké vazby 
prokury na konkrétní obchodní závod by totiž podle Hurychové filiální proku- 
ra ztrácela smysl, což by bylo v rozporu s úmyslem zákonodárce ji v právním 

s provozem obchodního závodu (podniku) žalované společnosti. Prvoinstanční soud souvislost 
s konkrétním obchodním závodem shledal s odůvodněním, že převzetí ručení není žádným mi- 
mořádným jednáním, druhoinstanční soud souvislost s obchodním závodem žalované společnos- 
ti neshledal s odůvodněním, že šlo o zajištění úvěru poskytnutého třetí osobě, a nikoli žalované 
společnosti. Krajský soud v Hradci Králové tedy dovodil, že prokuristka nebyla oprávněna ručení 
za úvěr třetí osoby, která byla významným klientem žalované společnosti, převzít, současně však 
dovodil, že žalovaná společnost je jejím jednáním vázána, protože bez zbytečného odkladu poté, 
co se o ručitelském závazku dozvěděla, s ním nevyjádřila nesouhlas. Toto soudní rozhodnutí svědčí 
o tom, že soudy nepochybovaly o tom, že charakter konkrétního obchodního závodu je relevantní 
okolností pro vymezení zástupčího oprávnění prokuristy. 
Klíčovým je usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 4. 2010, sp. zn. 29 Cdo 2720/2009, ve věci RE- 
SIDENCE PARK TŘEBEŠ, s. r. o., které bylo zařazeno do kategorie B, tj. mezi významná rozhodnutí 
nezařazená mezi rozhodnutí určená k publikaci ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek. Před- 
mětem sporu bylo, zda prokurista mohl uzavřít smlouvu o převodu jediného (obchodního) podílu ve 
společnosti s ručením omezeným, zda na jejím základě došlo ke změně v osobě jediného společníka 
a zda taková smlouva může být podkladem pro zápis změny v osobě společníka v obchodním rejst- 
říku. Nejvyšší soud se v tomto rozhodnutí ztotožnil se závěrem, že pro rozsah zástupčího oprávnění 
prokuristy je rozhodující povaha konkrétního obchodního závodu (podniku) podnikatele, nicméně 
na rozdíl od nižších instancí dospěl k závěru, že povahu podniku (obchodního závodu) je třeba 
hodnotit z pohledu faktického provozu podniku (obchodního závodu), nikoli jen mechanicky podle 
zapsaného předmětu podnikání v obchodním rejstříku. Pokud jde o to, zda prokurista je oprávněn 
či není uzavřít smlouvu o převodu (obchodního) podílu, uzavřel, že to nelze paušálně vyloučit a že 
bude-li konkrétní podnikatelský záměr spočívat v nabývání majetkových účastí v (jiných) obchod- 
ních společnostech, pak bude prokurista oprávněn smlouvy o převodu (obchodního) podílu uzavřít. 

73 Zužující výklad zastává např. PLÍVA, S. Komentář k § 14 obch. zák. In ŠTENGLOVÁ – PLÍVA – 
TOMSA a kol. (2010) Obchodní zákoník13, s. 45, ČECH (2013) Právní jednání podnikatele, s. 48, 
ČECH – ŠUK (2016) Obchodní společnosti, s. 80 a 82 či TINTĚRA, T. Komentář k § 450 obč. zák. 

7 

7 
In PETROV – VÝTISK – BERAN (2019) Občanský zákoník , s. 499 (marg. r. 17). 2 

74 Zcela svébytný výklad objemu prokury lze nalézt ve slovenské nauce. Podle Kristiána Csacha sice 
při vymezení prokury budou hrát roli konkrétní okolnosti obchodního závodu, nicméně každá pro- 
kura má shodný „minimální (objektivní rozsah) odpovídající provozu podniku běžného podnikate- 
le“ s tím, že „[u]rčité vlastnosti obchodního závodu nebo jeho provozu však mohou tento rozsah 
rozšířit“ [CSACH, K. Komentář k § 13 slov. obch. zák. In OVEČKOVÁ a kol. (2017) Obchodný 
zákonník, s. 167]. 
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řádu vytvořit.775 K tomu je třeba na tomto místě podotknout, že věcný rozsah 
zástupčího oprávnění není možné zaměňovat s organizační stránkou zástupčí- 
ho oprávnění (v podrobnostech srov. marg. r. 459). 

4 52. [Rozšiřující výklad] Druhý možný výklad, který se nabízí, je ten, že slovy 
„ provoz obchodního závodu“ je třeba rozumět provoz jakéhokoli obchodního 
závodu.776 Tento výklad můžeme opřít předně o historický výklad. Podle § 42 
odst. 1 všeobecného zákoníku obchodního byla prokura vymezena jako opráv- 
nění ke všem právním jednáním, která s sebou přináší jakákoli obchodní živ- 
nost (čl. 42 odst. 1). I podle § 73 odst. 1 obč. zák. 1950 byla prokura vymezena 
obdobně jako oprávnění ke všem právním úkonům, k nimž dochází při provo- 
zu jakékoli podnikové činnosti. Obdobně vymezují prokury i zahraniční právní 
řády.777 Závěr, že při vymezení oprávnění konkrétního prokuristy nehraje roli 
charakter konkrétního obchodního závodu a že obsahově jsou všechny prosté 
prokury totožné, shledávám i smysluplný s ohledem na potřebu formální ne- 
omezené a neomezitelné obchodní plné moci, pro niž byl institut prokuristy 
ve všeobecném zákoníku obchodním zakotven778 a která i nadále trvá. Velmi 
přesně charakterizoval důvod vytvoření prokury Gustav Švamberg: „V zájmu 
rychlosti a právní bezpečnosti obchodu a zejména proto, aby nebyl nucen třetí 
kontrahent uzavírající obchodní jednání s prokuristou v každém jednotlivém 
případu objem plné moci zmocněncovy zkoumati, stanovil obchodní zákon 
nejen zákonný objem prokury, nýbrž i její neobmezitelnost v poměru k oso- 
bám třetím. Vzhledem k nim je tedy prokura směrem dolů nepružná. Směrem 
nahoru je však přípustno ji nastaviti o jednotlivá zmocnění, jež v prokuře podle 
obchodního zákoníku zahrnuta nejsou.“779 

4 53. Pro zdůraznění rozdílu mezi oběma výklady si dovolím připojit příklad, který 
nám rozdílnost obou názorně osvětlí. Může prokurista podnikatele provozují- 
cího cykloservis koupit chmel spekulujíc na zvýšení jeho ceny? Podle druhé- 
ho výkladu není pochyb o tom, že by takové právní jednání prokurista mohl 
s ohledem na šíři svého zástupčího oprávnění učinit.780 Podle prvního výkladu 
by tak učinit nemohl, protože nákup chmele se míjí se specializací obchodního 

7 
7 
7 
7 

75 HURYCHOVÁ (2014a) Prokura, s. 38. 
76 RANDA (1908) Obchodní právo, s. 137. ŠVAMBERG (1946) Rukověť I, s. 139. 
77 Srov. § 49 odst. 1 UGB, § 49 odst. 1 HGB, čl. 458 odst. 2 švýc. OR a čl. 109 § 1 Kodeksu cywilneho. 
78 EICHLEROVÁ (2014b) Zástupčí oprávnění prokuristy, s. 266. OTČENÁŠKOVÁ (2015) Proku- 

1 

rista, s. 16. POKORNÁ, J. Komentář k § 450 obč. zák. In ŠVESTKA – DVOŘÁK – FIALA a kol. 
(2020) Občanský zákoník I , 1002. Jana Otčenášková sice uzavírá, že „šíře oprávnění prokuristy se 2 

nemá odvozovat od konkrétního závodu, nýbrž od toho, co může přinést provoz jakéhokoliv ob- 
chodního podniku“, k tomu však formuluje blíže neargumentovanou výhradu, že zástupčí oprávnění 
prokuristy nezahrnuje obchody naplňující „znaky nedovoleného podnikání, pokud není kryt dobrou 
vírou třetí strany“ [OTČENÁŠKOVÁ (2015) Prokurista, s. 16]. 

7 79 ŠVAMBERG (1946) Rukověť I, s. 139. 
7 80 Prvorepubliková doktrína běžně používala obdobné příklady k dokreslení šíře zástupčího oprávnění 

prokuristy. Například František Rouček uvádí jako příklad dovoleného jednání prokuristy obchod- 
níka s textiliemi spekulační obchod s lihem [ROUČEK (1939) Obchodní právo. Zvláštní část, s. 37 
(marg. r. 21)]. 
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Zastoupení podnikatele 

závodu podnikatele, jehož je prokuristou. A co víc, takovýto spekulační nákup 
by pak nemohl učinit nikdo jiný než podnikatel sám, resp. u podnikatele práv- 
nické osoby jeho statutární orgán, ledaže by k jeho uskutečnění byla podnika- 
telem udělena zvláštní plná moc. 

4 54. [Argumenty pro rozšiřující výklad] Při interpretaci této otázky bychom měli 
upřednostnit výklad mající oporu v úpravě všeobecného zákoníku obchodního, 
nikoli v zákoníku mezinárodního obchodu či hospodářském zákoníku ve znění 
od 1. 5. 1990 do 31. 12. 1991.781 Pro správnost tohoto závěru předkládám ná- 
sledující argumenty. 

4 55. Zaprvé, za účinnosti všeobecného zákoníku obchodního existovalo svobod- 
né podnikatelské prostředí založené na tržních principech, zatímco zákoník 
mezinárodního obchodu byl přijat v době administrativně direktivního způ- 
sobu státního řízení ekonomiky a novela hospodářského zákoníku byla sice 
účinná od 1. 5. 1990 do 31. 12. 1991, tj. ve svobodných poměrech, nicméně 
měla provizorní povahu a jejím posláním bylo vytvořit pouze dočasnou úpravu 
před přijetím úpravy stabilní. Lze argumentovat i tím, že zákonodárce do § 14 
odst. 1 obch. zák., v němž vymezil prokuru a na nějž navazuje současný § 450 
odst. 1 obč. zák., nepřevzal z novelizovaného hospodářského zákoníku dově- 
tek o zmocniteli. Z toho dovozuji, že nemůžeme spekulovat o tom, že chtěl 
zúžené vymezení prokury zachovat i nadále. 

4 

4 

56. Zadruhé, prokura byla vytvořena jako obchodní plná moc neměnného obsahu 
za účelem ochrany třetích osob a ukončení spekulací o jejím rozsahu.782 To- 
muto pojetí pak odpovídá předestřený širší výklad korespondující s přístupem 
legislativy, doktríny a judikatury za účinnosti všeobecného zákoníku obchod- 
ního. 

57. Zatřetí, lze argumentovat tím, že všechny skutkové podstaty výlučných zástup- 
ců podnikatelů (prokurista, vedoucí odštěpného závodu, zástupce podnikatele 
v užším smyslu) byly zákonodárcem vytvořeny pro ochranu třetích osob vstu- 
pujících jejich prostřednictvím v právní vztahy s podnikatelem. Jejich účelem 
je tak zajistit třetím osobám potřebnou míru ochrany. Nabízejí-li se při mlčení 
zákonodárce dva výklady, z nichž jeden úroveň ochrany snižuje a druhý zvy- 
šuje, je dle mého soudu v souladu se základním účelem, který obchodní plné 
moci plní, upřednostnit výklad širší. Už jen proto, že k ustanovení prokuristy 
podnikatel není nucen a je zcela na jeho svobodném uvážení, zda tohoto insti- 
tutu využije, nebo ne. 

4 58. Začtvrté, lze argumentovat tím, že širší výklad snižuje transakční náklady 
v právním styku, neboť obsah zástupčího oprávnění všech prokuristů s pro- 
stou prokurou je tentýž a není třeba u každého právního jednání, při němž 
je podnikatel prokuristou zastoupen, zkoumat, jaká je povaha podnikatelova 
obchodního závodu. 

7 81 Oba tyto kodexy byly zrušeny obchodním zákoníkem. 
7 82 RANDA (1908) Obchodní právo, s. 137. 
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Věcný rozsah zástupčího oprávnění 

4 59. Zapáté, závěr Kláry Hurychové o tom, že pouze v případě užšího výkladu roz- 
sahu zástupčího oprávnění obecného prokuristy má filiální prokura smysl,783 
nepovažuji za nosný. Důvodem je skutečnost, že s vytvořením filiální prokury 
bez ohrožení podstaty prokury jako takové počítala i osnova obchodního zá- 
kona z roku 1937 a na rozbor provedený v důvodové zprávě k ní lze dnes při 
výkladu filiální prokury navázat (srov. marg. r. 228).784 Navíc podle mého platí, 
že filiální prokura se netýká věcného rozsahu zástupčího oprávnění, nýbrž or- 
ganizačního rozsahu zástupčího oprávnění (srov. kap. 4.2). 

4 60. Zašesté, podle mého soudu neměnnost objemu zástupčího oprávnění u proku- 
risty u všech podnikatelů koresponduje s neúčinností vnitřních omezení vůči 
třetím osobám. Pokud by byla rozhodující povaha konkrétního závodu, resp. 
druh obchodního závodu, pak by do určité míry pravidlo o neúčinnosti vnitřních 
omezení vůči třetím osobám ztrácelo smysl, protože skrze povahu obchodního 
závodu by mohl podnikatel ovlivnit rozsah zástupčího oprávnění prokuristy. 

61. Zasedmé, považuji za důležité zdůraznit, že prokurista patří spolu se členem 
statutárního orgánu, likvidátorem a vedoucím odštěpného závodu k protoko- 
lovaným zástupcům podnikatele. Právě jejich zápis do obchodního rejstříku 
svědčí pro závěr, že pouhým nahlédnutím do obchodního rejstříku mají mít 
třetí osoby jasno o tom, kdo je za podnikatele oprávněn jednat a v jakém rozsa- 
hu, bez nutnosti zkoumat další okolnosti, které z obchodního rejstříku nejsou 
zjistitelné buď vůbec nebo velmi obtížně. Právě lpění na charakteru konkrét- 
ního obchodního závodu či jeho druhu pro určení věcného rozsahu zástupčího 
oprávnění prokuristy je okolností, která by velmi oslabila význam zápisu pro- 
kuristy v obchodním rejstříku. I to považuji za podpůrný argument, proč má 
být zužující výklad pojmu provoz obchodního závodu odmítnut. 

4 

4 62. Zaosmé, tento výklad je podporován i tím, že prokura byla a je považová- 
na za nejširší obchodní plnou moc po celou dobu, kdy je právem upravena. 
Tento názor nezastávala jen prvorepubliková doktrína,785 nýbrž se k ní hlásil 
i poválečný zákonodárce.786 U rozboru věcného rozsahu zástupčího oprávnění 
vedoucího odštěpného závodu si ukážeme, že může být sporné, zda prokura je 
i za stávající právní úpravy nejširší obchodní plnou mocí, pokud jde o věcný 
rozsah zástupčího oprávnění (srov. kap. 6.5). 
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7 

83 HURYCHOVÁ (2014a) Prokura, s. 38. 
84 Osnova obchodního zákona (1937), s. 131 a 132. 
85 ŠVAMBERG (1946) Rukověť I, s. 141. 
86 I velmi stručná důvodová zpráva k obchodnímu zákoníku považovala prokuru za nejširší formu 

zastoupení podnikatele a v tom se nelišila od důvodové zprávy k občanskému zákoníku z roku 1950. 
Důvodová zpráva k obchodnímu zákoníku k § 13 až 16 obch. zák. uvádí: „Nejširší formou zastoupe- 
ní na základě generální obchodní plné moci je prokura.“ Obdobně důvodová zpráva k občanskému 
zákoníku z roku 1950 charakterizovala prokuru jako plnou moc co do jejího rozsahu nejširší. 
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