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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Téma smlouvy o výkonu funkce je tématem z řady tradičních. Judikatura a doktrína řadu 

sporných otázek vyřešily. Přesto nelze tvrdit, že by problematika smluv o výkonu funkce 

zůstala prosta jakýchkoli výkladových otazníků. 

Nejde o téma nové, avšak stále jde vzhledem k jeho praktičnosti o téma důležité. 

 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité 

metody 

Porozumění tématu smlouvy o výkonu funkce nepatří mezi disciplíny s nejvyšší možnou 

náročností na teoretické znalosti. 

Doktrína a judikatura v minulosti dané téma rozpracovaly v široké míře. Náročnost těchto 

pramenů na zpracování považuji za středně obtížnou. 

Rigorozantka užívá standardní metody psaní rigorózní práce. 

 

3. Formální a systematické členění práce 

Práce je vedle úvodu a závěru rozdělena do celkem čtyř kapitol, mezi nimiž vyčnívá 

kapitola druhá týkající se odměňování. Ačkoli problematika odměňování nepochybně se 

smlouvou o výkonu funkce souvisí, zůstává otázkou, proč rigorozantka nezvolila název 

práce, který by tuto skutečnost více reflektoval. 

 

4. Vyjádření k práci, zda byl zamýšlený záměr rigorózní práce odpovídajícím způsobem 

zpracován, a jiné připomínky 

Rigorozantce nelze upřít snahu postihnout řadu konkrétních otázek vztahujících se 

k problematice smlouvy o výkonu funkce. V práci se nicméně vyskytuje nemalé množství 

odborných pochybení, popř. jiných rozporností (viz níže). Stran důkladnosti a přesnosti 

zpracování tak práce vykazuje jisté rezervy. 

Z různorodých pochybení či nepřesností příkladmo uvádím: 

• Na str. 24 rozebírá rigorozantka povinnost loajality jednatele, avšak z jejího textu 

není zřejmé, zda si důsledně uvědomuje rozdíl mezi loajalitou člena statutárního 

orgánu a loajalitou společníka, když tuto povinnost ve vztahu k jednateli formuluje 

zejména v podobě zákazu jednání s negativním dopadem na společnost. Na stejném 

místě rigorozantka poněkud směšuje povinnost loajality s povinností jednat s péčí 

řádného hospodáře. 

• Na str. 38 rigorozantka uvádí, že pokud za společnost jedná osoba, která k tomu 

není oprávněna, může tento nedostatek způsobit zdánlivost smlouvy o výkonu 

funkce. Na str. 13 však ke stejnému tématu uvádí, že daný nedostatek způsobí 

neplatnost smlouvy o výkonu funke. 

• Na několika místech práce se lze setkat s přinejmenším implicitně vyplývajícím 

názorem, že je správnost právních závěrů dána tím, jak jsou reflektovány praxí. 



  

• Na str. 52 se zdá, že rigorozantka systematickým a teleologickým výkladem 

dospívá k závěru, jaký je záměr (tedy zřejmě účel?) právní úpravy. Opravdu je 

možné takto postupovat? 

 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Mám za to, že rigorozantce se cíle práce (uvedené 

v jejím úvodu) podařilo v zásadě dosáhnout. 

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení 

práce z hlediska plagiátorství 

Nemám pochybností, že by rigorozantka 

nezpracovala práci samostatně. Účastnila se i 

některých konzultací. 

Logická stavba práce Ke členení práce lze mít určité výhrady. Například 

v první kapitole řadí rigorozantka problematiku 

formy smlouvy o výkonu funkce či osob 

oprávněných k jejímu uzavření pod subkapitolu 1.1 

nazvanou „Pojem smlouvy o výkonu funkce 

jednatele“. Takové členění by mohlo být pro 

čtenáře na první pohled matoucí, když samotný 

pojem smlouvy o výkonu funkce stěží zahrnuje 

osoby oprávněné k jejímu uzavření. 

Členění nosné třetí kapitoly je (i vzhledem k jejímu 

rozsahu) poněkud složité.  

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací  

Rigorozantka vycházela při tvorbě práce takřka 

výhradně z tuzemských zdrojů. Tento stav lze 

částečně odůvodnit zaměřením práce na specifickou 

tuzemskou zákonnou úpravu. Přesto je možné se 

domnívat, že by zahraniční zdroje práci obsahově 

obohatily, např. při komparaci s přístupy jiných 

jurisdikcí.  

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 

Rigorozantka řeší jednotlivé problémy 

v odpovídající hloubce. 

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

Úprava práce odpovídá standardům. V práci se 

nevyskytují grafy ani tabulky. 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková a stylistická úroveň práce je průměrná. 

Některé pasáže se rigorozantce relativně vydařily, 

jiné budí určité rozpaky. Tento stav bude 

pravděpodobně dán dobou, po níž práce vznikala. 

Práce se čte relativně plynule, často opakujícím se 

jevem je nicméně užívání zbytečných či 

nevhodných slov, které plynulé čtení práce ztěžují. 

Za všechny např. na str. 37 „…motivaci smluvních 

stran, aby ty upravily odměňování…“. 

Diplomantce činila jisté problémy i správná 

interpunkce. Naproti tomu jiné chyby jsou v práci 

výjimečné. 

 

6. Doporučení práce k obhajobě a otázky k zodpovězení 

 

Práci přes uvedené výhrady doporučuji k obhajobě, neboť rigorozantka prokázala potřebný 

stupeň znalostí a schopnosti práce s jednotlivými prameny. 



  

 

Pro obhajobu předkládám k zamyšlení následující otázky: 

• Může jednatel společnosti s ručením omezeným, která provozuje hokejový klub, 

obdržet od společnosti 2 ks vstupenek na hokejové utkání? Případně za jakých 

podmínek? 

• Lze se při posouzení otázky, zda může být smlouva o výkonu funkce uzavřena se 

zpětnou účinností, inspirovat i v judikatuře? 

 

 

V Praze dne 8. 11. 2020 
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