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1. Aktuálnost (novost) tématu  

Autorka si zvolila téma, které není nikterak originální, jež je nicméně velmi relevantní z pohledu praxe 
a autorka ho po právu označuje za téma nadčasové (s. 5). Kvalitní práce na toto téma tak bude 
bezesporu obohacením teorie i praxe.   

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

Zvolené téma hodnotím jako středně náročné. Řada souvisejících otázek již byla důkladně 

rozpracována v literatuře, popř. byla předmětem soudního rozhodnutí, i tak ovšem téma ukrývá řadu 

otázek, na jejichž řešení praxe netrpělivě čeká.  

3. Formální a systematické členění práce  

Rigorózní práce se sestává ze čtyř částí, které jsou doplněné úvodem a závěrem. Autorka se v práci 

zaměřila na tři významné aspekty, což vzhledem k šíři tématu považuji za vhodné.  

První část je označena jako základní pojmy. Autorka zde vymezuje smlouvu o výkonu funkce, zabývá se 

její právní formou i obsahovými náležitostmi. Jedná se pouze o obecné pojednání, které mnoho nového 

nepřináší. Ba naopak, řada formulací vzbuzuje rozpaky (viz otázky k obhajobě).  

Druhá, nejrozsáhlejší část (zabírá téměř polovinu práce) je věnována odměňování jednatele. Pozornost 

je věnována i postihům týkajícím se odměňování.  

Třetí část pojednává o aplikaci pracovněprávních předpisů na výkon funkce jednatele. V rámci této 

kapitoly je zmíněna i problematika cestovních náhrad, účasti v systému sociálního zabezpečení a doby 

volna.   

Čtvrtá část se zabývá ukončením smlouvy o výkonu funkce.  

Dělení považuji za možné, byť značně nevyvážené (zatímco druhá část zabírá polovinu práce, čtvrtá 

část má 10 stránek).  

Práce je zakončena velmi stručným závěrem (2,5 strany).  

4. Vyjádření k práci  

Předložená práce je přepracováním rigorózní práce předložené v roce 2017. Úroveň jednotlivých částí 

je značně rozdílná.  

Na řadě míst zpracování práce vzbuzuje rozpaky. Například v souvislosti s absencí schválení smlouvy o 

výkonu funkce valnou hromadou autorka uvádí, že je názoru, že stávající sankce v podobě relativní 

neplatnosti je méně vhodná než sankce v podobě neúčinnosti. Na toto (argumenty nepodložené) 

tvrzení navazuje tím, že shodný názor má Ministerstvo spravedlnosti a novelou zákona o obchodních 

korporacích byl tento nedostatek napraven (s. 18). Na následující straně upozorňuje na vhodnost 

doplnit § 59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích o zpětnou účinnost smlouvy o výkonu funkce, 

opět bez hlubší argumentace. Následně uvádí, že i tento nedostatek novela zákona o obchodních 



korporacích řeší (s. 19). Některé závěry jsou potom neumělé. Autorka např. pléduje pro to, že jednatel 

má být výkon své funkce odměňován, přičemž to odůvodňuje jeho povinností být loajální (navíc i ke 

společníkům, s. 24).  

Autorka se navíc v práci dopouští řady nepřesností. Důsledkem absence souhlasu valné hromady se 

smlouvou o výkonu funkce je podle ní relativní neplatnost (s. 15) i neúčinnost (s. 16); jednatel je 

povinován loajalitou nejen vůči společnosti, ale i společníkům (s. 24); povinnost loajality je definována 

jako povinnost vykonávat funkci s nezbytnou loajalitou a s potřebnými znalostmi a pečlivostí (s. 24); 

neplatnost je kladena na roveň se zdánlivostí (s. 38 – 40); ústně sjednaná smlouva o výkonu funkce je 

jednou relativně neplatná (např. s. 50), vzápětí však platná a řádným titulem pro výplatu odměny 

jednateli (s. 51); plnění, na které plyne právo z právního předpisu, musí být podle autorky schvalováno 

v souladu s § 61 odst. 1 ZOK (byť to odporuje znění zákona) apod.  

Na druhou stranu obsahuje práce části, které jsou kvalitní (např. pojednání o konkurenční doložce, s. 

60 a násl.) či třetí část věnovaná pracovněprávním souvislostem a prokazují, že autorka prokazuje 

hlubší znalosti zkoumané problematiky a schopnost samostatně pracovat s textem zákona, odbornou 

literaturou a judikaturou.  

5. Kritéria hodnocení práce  

Splnění cíle práce   Autorka si vymezila následující cíle: (i) identifikovat způsoby odměňování 
jednatele za výkon jeho funkce a s tím související aplikační problémy 
platné právní úpravy, (ii) představit situace, ve kterých se na vztah 
jednatele aplikují pracovněprávní předpisy a (iii) analyzovat způsoby 
ukončení smluv o výkonu funkce. Těchto cílů se v zásadě podařilo 
dosáhnout, byť kvalita jednotlivých částí je různá.  

Samostatnost při 
zpracování tématu 
včetně zhodnocení 
práce z hlediska 
plagiátorství 

Není důvod se domnívat, že by autorka práci nezpracovala samostatně.  

Logická stavba práce   Proti logické stavbě práce nemám námitek.  

Práce se zdroji (využití 
cizojazyčných zdrojů) 
včetně citací   

Práce se zdroji odpovídá obvyklým standardům, citace jsou zpracovány 
řádně. Práce vychází z českých zdrojů. 

Hloubka provedené 
analýzy (ve vztahu k 
tématu)  

Práce se pokouší o podrobnou analýzu otázek souvisejících se zvoleným 
tématem.  

Úprava práce (text, 
grafy, tabulky)  

Úprava práce je standardní.  

Jazyková a stylistická 
úroveň   
 

Text je v zásadě plynulý, byť na řadě míst je jeho kvalita nižší. Text zbytečně 
zatěžují nezvyklá spojení (např. „přeschvalována“, s. 17, pojištění je „na 
rozvoji“, s. 66). Překlepy se v práci téměř nevyskytují. Často se opakujícím 
nedostatkem je ovšem chybějící interpunkce (např. s. 13, 15, 23, 28, 34 
apod.). Bylo by vhodné vyhnout se znaku „§“ na konci řádků (s. 38, 41, 42, 
71 apod.). 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě  

• Autorka v práci uvádí, že neschválení smlouvy o výkonu funkce valnou hromadou zakládá její 

relativní neplatnost (§ 48 ZOK), jen o několik odstavců dál nicméně (s odkazem na komentář 



k obchodnímu zákoníku) pracuje s neúčinností (s. 15 – 16). Jak tomu je? Změní se situace po nabytí 

novely zákona o obchodních korporacích (zákona č. 33/2020 Sb.)? 

• Jak je zajištěno, že se společníci mohou seznámit se smlouvou o výkonu funkce ještě před 

rozhodováním valné hromady o jejím schválení (s. 16)?  

• Autorka bez vysvětlení uvádí, že sankce neúčinnosti je vhodnější než sankce relativní neplatnosti, 

aniž by svůj závěr podložila argumenty (s. 18). Prosím o zdůvodnění tohoto závěru v rámci 

obhajoby.  

• Na s. 24 je uvedeno, že jednatel má povinnost být loajální nejen vůči společnosti, ale i vůči jejím 

členům (společníkům). Jednatel se má zdržet činnosti, která by znemožnila či ztížila dosahování 

zájmu společníků. Z čeho tato povinnost vyplývá?  

• Je možné, aby společnost poskytovala jednateli plnění za dodržování zákazu konkurence během 

výkonu funkce (s. 30)? Pokud ano, lze nalézt limity takové dohody?  

• Autorka na s. 38 uvádí, že nedostatky v zastupování společnosti při uzavírání smlouvy o výkonu 

funkce vedou ke zdánlivosti smlouvy. Zároveň však dovozuje, že se jedná o situaci, kterou je možno 

podřadit pod neplatnou smlouvu z důvodu na straně společnosti ve smyslu § 59 odst. 4 ZOK. 

Obdobně pracuje i  se zdánlivostí v další části (2.2.2). Jak jsou tyto závěry slučitelné?  

• Autorka uvádí, že výjimka z bezplatného výkonu funkce v případě neuzavření smlouvy o výkonu 

funkce z důvodu překážek na straně společnosti se vztahuje na situace, kdy bude valná hromada 

nečinná (s. 41). Není nečinnost valné hromady samostatnou výjimkou (§ 59 odst. 4 ZOK)? Jaké 

situace by mohly pod toto ustanovení spadat? 

• K určování výše obvyklé odměny autorka uvádí: „…za relevantní lze považovat rovněž rozsah 

aktivity jednatele nejen uvnitř společnosti (například srovnání jeho výkonnosti s jinými/předchozími 

jednateli), ale také v rámci celého koncernu.“ (s. 49). Prosím o vysvětlení, jak s těmito kritérii 

pracovat.  

• Autorka na jednu stranu uvádí, že ústně sjednaná smlouva o výkonu funkce je (jen) relativně 

neplatná (např. s. 50), na druhé straně však dovozuje, že je taková smlouva platná (s. 51 – 52). 

Prosím o vysvětlení.  

• Je možné najít argumenty pro závěr, že vyloučení § 61 odst. 2 ZOK v tom směru, že plnění za výkon 

funkce se poskytne, byť výkon funkce zřejmě přispěl k nepříznivému hospodářskému výsledku, 

není ve smlouvě o výkonu funkce či ve společenské smlouvě možné (s. 68)?    

• Autorka uvádí mezi sankčními mechanismy vedle neposkytnutí plnění dle § 61 odst. 2 ZOK a tzv. 

claw-back (§ 62 ZOK) též pravidlo podnikatelského úsudku (s. 70). Prosím o vysvětlení.  

• Autorka se v práci věnuje i odměně likvidátora. V této souvislosti uvádí, že jednatel nemá právo na 

vyplacení odměny za výkon funkce, je-li společnost v likvidaci (s. 79). Je možné najít argumenty pro 

opačný závěr?  

Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě  

 Předložená rigorózní práce obsahuje řadu chyb a nedostatků. Přesto lze soudit, že rigorozantka 

prokazuje hlubší znalosti zkoumané problematiky a schopnost samostatně pracovat s textem zákona, 

odbornou literaturou a judikaturou a splňuje tak požadavky kladené na rigorózní práce. Práci proto 

doporučuji k ústní obhajobě.    

V Praze dne 7. listopadu 2020  

 

JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M., oponentka  

 


