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1. Aktuálnost  tématu a rozsah práce 

 

Diplomová  práce je zaměřena na velmi zajímavé téma úpravy kapitálových 

společností z pohledu law and economisc.   Takto zvolaná  tématika   je náročná jak na 

znalost korporačního práva, tak na její širší, zejména ekonomické (ale i sociologické a 

psychologické)  souvislosti. Otevírá tak diplomantovi  řadu zajímavých  otázek.  Oceňuji 

tudíž volbu tématu i odvahu autora  věnovat se látce, která  není pro  diplomové práce běžná. 

.     

 

1. Náročnost tématu (teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování, použité 

metody)  

 

Téma patří mezi náročnější  kromě jiného i proto, že  se jím tuzemská odborná literatura 

zabývá  jen v   omezené míře.     

 

3. Kritéria hodnocení práce 

 

A. Cíle  práce a jejich splnění  

Diplomant v úvodu práce (s. 6) deklaroval za  svůj cíl   „pochopení základů ekonomické 

analýzy práva…“. Dalším záměrem bylo „..podrobit kogentní nastavení odpovědnosti 

členů statutárního orgánu za porušení fiduciárních povinností ekonomické analýze a popsat 

její pozitivní a negativní důsledky na bohatství obchodní korporace a skupin působících v ni 

i mimo ni.“ Zároveň avizoval snahu o „navržení nástrojů, kterými by bylo možné ztráty 

způsobené kogentní odpovědností zmírnit.“ Vyústěním a zřejmě i finálním výstupem práce 

mělo být též kritické zhodnocení české právní úpravy odpovědnosti za porušení péče 



řádného hospodáře z pohledu ekonomické analýzy a případně navržení změny či 

doporučení pro zefektivnění fungování obchodních korporací. Posledně uvedeným 

záměrem autora bylo  vyvolat v tuzemsku chybějící diskurs nad možným zefektivněním 

právní úpravy.  Tyto ambiciózní záměry byly naplněny v rozdílné míře, resp. jen z části.      

 

B. Logická stavba práce  

 

Text je rozčleněn (kromě úvodu a závěru) do  tří  kapitol. První je věnována obecněji 

škole law and economics a  jejím hlavním reprezentantům, následuje pojednání o  právní 

úpravě odpovědnosti členů statutárního orgánu za porušení fiduciárních povinností.   Ve 

třetí kapitole se autor zaměřil na českou právní úpravu odpovědnosti člena statutárního 

orgánu za porušení péče řádného hospodáře a na úvahy nad její efektivností. Návazně  se 

klade otázka o potřebě její změny. V závěru jsou shrnuty velmi obecně některé myšlenky, 

k  nimž autor dospěl při  zpracování svého tématu.  Struktura diplomové práce je logická.  

 

D. Práce s literaturou 

 

Seznam literatury je dostatečně rozsáhlý. Diplomant  pracuje především  s anglicky 

psanou odbornou literaturou, nepominul ale ani české zdroje, i když nejsou příliš četné (za 

jiné např. Broulík, J., Bartošek, J. Ekonomický přístup k právu. C.HZ. Beck, 2015.) Na 

použitý pramen je  korektně odkazováno   v souladu s citačními standardy.  Diplomant k 

pracoval i s relevantní českou a zahraniční  judikaturou .  

 

E. Hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu)  

 Autor použil metodu deskriptivní a dílčím způsobem i  analytickou a  syntetickou.      

 

  F. Úprava práce (text, grafy, tabulky) 

Úprava práce je standardní.  Neobsahuje grafy ani tabulky.    

 

G. Jazyková a stylistická úroveň  

 

Z hlediska jazykové a stylistické má text spíše průměrnou úroveň.  Výhrady lze mít k místy 

zkratkovité terminologii (například „kogentní odpovědnost“). 

 



4. Případné další vyjádření k práci  

 

Posuzovaný text svědčí o zájmu autora o zvolené téma a o jeho hlubším seznámení  se 

zvolenou problematikou, zejména pak o tom, že diplomant  nastudoval historii ekonomické 

analýzy práva a prezentoval významnější myšlenky jejích hlavních představitelů. Hlavním  

autorovým tématem – nepochybně zajímavým a užitečným -  je povaha péče řádného 

hospodáře v dělení podle jejích dvou základních složek a rozdíly v jejich úpravě, resp. 

rozdíly v nástrojích, jimiž má být dosaženo jejich řádného plnění. Posuzuje pak jejich 

efektivnost. Zabývá se alternativní kogentnosti či dispozitivností právní úpravy  a – 

v obecných souvislostech – i funkcí sankčních důsledků jejího porušení. To je jistě 

pozitivum práce. Na druhé straně jako jistý nedostatek vidím, že diplomant zůstává spíše 

na  úrovni obecností. Je škoda, že své obecné závěry nedovedl  výrazněji na  střední 

aplikační  úroveň.  Nabízela by se zejména ekonomická  analýza české úpravy povinnosti 

péče řádného hospodáře, a to nejen  pokud jde o její povahu (kogentnost/dispozitivnost), 

tak zejména pokud jde o její strukturu - konstrukce jednotlivých skutkových podstat 

porušení povinnosti péče řádného hospodáře a posouzení jejich právních následků  

z hlediska ekonomické  analýzy efektivnosti jejich „nastavení“.  Autor tak činí  pouze u 

ustanovení § 68 z. o. k. Jinak se  - pokud jde o české prostředí – omezil jen na obecnější 

pojednání. Nastiňuje nicméně diskusní otázky (např. omezení odpovědnosti člena voleného 

orgánu za způsobenou újmu). Místy chybí vlastní jednoznačnější postoj  autora.    

Dílčí připomínku  lze mít např. k tvrzení na s. 34/35, že nedbalostní jednání manažera    

nemůže snížit bohatství zaměstnanců, pokud bude společnost schopna splácet své dluhy. 

Mám za to, že tak jednoduchá vazba mezi selháním manažera s ekonomickými důsledky pro 

zaměstnance není (např. absence benefitů, růstu mezd atd.).  

Obdobně mám pochybnosti o významu pojištění jako řešení problémů řádného 

výkonu funkce, neboť i ono je v podstatě externalitou.  

Za zjednodušený považuji závěr na s. 49 o neefektivnosti správy obchodní korporace 

v zájmu jiných osob než společníků (pomíjí se specifická situace společnosti při úpadku, 

resp. hrozícím úpadku).  

S autorovým závěrem,  že současná úprava odpovědnosti členů statutárního orgánu 

je přísná (s. 52) souhlasím. Pro rozpravu při obhajobě se proto nabízí otázka alespoň 

stručného, resp. základního zhodnocení návrhu změn, které přináší v úpravě důsledků 

porušení péče řádného hospodáře  (nyní projednávaná) novela zákona o obchodních 

korporacích z hlediska ekonomické analýzy.    Pro rozpravu při obhajobě se též nabízí 



otázka, zda se  autor domnívá, že výnosy společníků obchodní korporace budou  zvyšovat 

bohatství všech zájmových skupin.   

Přes uvedené výhrady či diskusní náměry oceňuji, že se autor pustil do 

nestandardního a obtížného tématu, pro něž není v tuzemsku k dispozici rozsáhlejší 

časopisecký či knižní teoretický podklad.   V dalším by bylo na místě věnovat se hlouběji 

aplikaci  vyvozených závěrů na tuzemské právního prostředí.   

 

5.   Doporučení práce k obhajobě a navržený klasifikační stupeň 

 

Doporučuji diplomovou práci k obhajobě, neboť splňuje požadavky kladené na tento typ 

odborného textu. Předběžně navrhuji klasifikovat ji stupněm „velmi dobře“  přičemž konečné 

hodnocení závisí na a vystoupení autora při ústní obhajobě.  

 

Praha, 23. dubna    2019 

 

prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.  

                  oponentka   

 


