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I. 

Výsledky práce (včetně hodnocení, zda přináší nové poznatky nebo originální řešení) 

Předkládaná rigorózní práce se zaměřuje na nalezení odpovědi na otázku, zda „lze 

problematiku souběhů považovat ve světle aktuální judikatury za vyřešenou či nikoliv, a 

případně také určit, jaké sporné otázky z řešení předloženého Nejvyšším soudem vyplývají, 

a navrhnout jejich řešení.“ I když lze souhlasit s V. Piherou, že otázka souběhů je 

nejzbytečnější v doktríně diskutovanou otázkou (Pihera, V. Glosa k problematice tzv. 

souběhů, Obchodněprávní revue, 2014, č. 6, str. 172 a násl.), nelze upřít, že jde o otázku 

stále praxí reflektovanou a aktuální, neboť přestože byla částečně vyřešena, některé otázky 

k řešení zůstávají (např. vliv souběhů na pluralitu zástupčích oprávnění). Problém souběhů 

má dvě roviny, vnější (jednání vůči třetím osobám) a vnitřní (existence souběžných 

právních poměrů), přičemž rigorozantka se zaměřila zejména na vnitřní rovinu a vnější 

v zásadě nechává stranou své pozornosti s výjimkou krátké reflexe na str. 26-28, u níž 

absentuje detailnější práce s literaturou (rigorozantka odkazuje jen na jedno soudní 

rozhodnutí a dva předrekodifikační články). 

Práce má spíše popisný a komparační charakter, argumentace není příliš propracovaná, 

mnohdy se rigorozantka spokojí s odkazem na zákonnou dikci, aniž ji důsledně interpretuje 

(srov. např. otázku souběhů při zastupování na str. 26 a 27 a poznámkový aparát k ní). Práci 

však nelze upřít důkladný popis dosavadního vývoje nejen právní úpravy, nýbrž i judikatury 

a do určité míry i doktríny. Práce se ve větší míře zabývá minulostí než současností. 

 

II. 

Aktuálnost zpracovaného tématu 

Téma považuji stále za aktuální (byť trochu obehrané), protože aplikační problémy přes 

posun v judikatuře stále přetrvávají (zejména v oblasti zastupování). Přínosnost práce 

zvyšuje komparace české úpravy s úpravou německou a slovenskou. Rovněž lze 

vyzdvihnout zpracování příslušné judikatury SDEU. U ní bych však očekávala hlubší 

rozbor, pokud jde o důsledky pro české právo. 

 

III. 

Struktura práce – zvolené metody zpracování 

Práce je rozdělena vyjma úvodu a závěru do osmi kapitol. Po úvodních výkladech 

obsažených v prvních čtyřech kapitolách (strany 8-47), v nichž se rigorozantka věnuje 
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teoretickým východiskům (kapitola 1.), odlišení závislé práce od výkonu funkce člena 

statutárního orgánu (kapitola 2.), srovnání postavení člena statutárního orgánu a 

zaměstnance (kapitola 3.) a vývoji právní úpravy (kapitola 4.), se rigorozantka věnuje 

vývoji judikatury, včetně zcela klíčových rozhodnutí Ústavního soudu a Nejvyššího soudu 

(kapitola 5.). V šesté kapitole se rigorozantka věnuje současným aplikačním problémům. 

Sedmá kapitola je zaměřena na popis právní úpravy v Německu a na Slovensku spolu se 

stručným nástinem relevantní judikatury SDEU. Osmá kapitola je věnována návrhům de 

lege ferenda. Pozitivně hodnotím, že některé kapitoly obsahují dílčí shrnutí (kapitola třetí a 

podkapitoly 7.1 a 7.2), je škoda, proč tomu tak není u všech. 

Rekapitulace minulosti se mi jeví příliš rozsáhlá bez potřebných přínosů pro interpretaci 

současného stavu. V závěrečné kapitole sice rigorozantka předkládá návrhy de lege ferenda, 

nicméně její vlastní vyargumentovanou úvahu o tom, jak řešit otázku souběhů de lege lata, 

tj. bez zásahu zákonodárce, práce neposkytuje v plné šíři.  

Strukturu práce považuji za v zásadě za vhodně zvolenou. Jak jsem však uvedla výše, 

prvních pět kapitol mohlo být podstatně stručnější a naopak mohla být zařazena kapitola 

věnovaná řešení podle platné právní úpravy. Pro čtenáře by bylo přívětivější, kdyby 

rigorozantka zvolila jiný přístup ke psaní a po úvodních stručných výkladech (vymezení 

souběhů a jejich významu) začala rozborem základní otázky, zda z právní úpravy nepřímo 

plyne zákaz pravých souběhů a jaké důsledky z jeho porušení plynou, a do minulých 

argumentačních debat by se vracela jen tehdy, pokud by to bylo namístě pro interpretaci 

současné platné právní úpravy. Základem tak mohla být reflexe současného stavu doktríny a 

judikatury se středobodem klíčových rozhodnutí Ústavního a Nejvyššího soudu hned 

v úvodních pasážích práce, tj. např. do 25 strany, naproti rigorozantkou zvolenému přístupu, 

kdy se o těchto klíčových rozhodnutích dozvídáme detailněji až na str. 69 a násl., tedy za 

polovinou práce. 

Použité zdroje nejsou zcela reprezentativní, pokud jde o českou provenienci. Naopak lze 

pochválit práci se zahraničními zdroji, zejména s německou literaturou a judikaturou a 

judikaturou SDEU. Poznámkový aparát není příliš rozsáhlý a mohl být podstatně bohatší; 

108 poznámek pod čarou na text v rozsahu 123 stran vlastního textu je velmi málo, je to ale 

způsobeno i tím, že odkazy na literaturu se nacházejí přímo v textu práce. Přesto by si 

mnohá tvrzení zasloužila, aby byly uvedeny zdroje, na základě nichž rigorozantka 

předestřené závěry učinila, resp. odkud je přebrala (např. na str. 24 a 25 není uveden ani 

jeden zdroj nejen v poznámkovém aparátu, ale ani ve vlastním textu práce). Poznámkový 

aparát není vždy ani plně funkční, protože neobsahuje údaje, které má obsahovat (srov. 

např. pozn. 108 o soudních rozhodnutí SDEU bez bližší specifikace nebo odkazu na již 

citovaná rozhodnutí je nicneříkající.  

 

IV. 

Připomínky k textu 

K práci mám následující připomínky: 

1. Na str. 8 se rigorozantka předestírá svůj přístup k velké novele zákona o obchodních 

korporacích, z něhož plyne, že základem pro ni je účinné právo. Za vhodnější přístup 

bych však považovala, aby rigorozantka pracovala s platnou úpravou, a účinnou úpravu 

zohledňovala jen tehdy, pokud je to relevantní pro pochopení kontextu. 
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2. Rigorozančino tvrzení na str. 8 o tom, „statutární ředitel je vždy pouze jeden, kolektivní 

orgán tedy tvořit nemůže,“ je překonané. Věděla by rigorozantka, kdo a jak 

argumentoval pro možnost ustanovit do funkce více statuárních ředitelů? 

3. Při vymezení obchodního vedení v kap. 1.2 by bylo podstatně vhodnější, aby 

rigorozantka reflektovala současnou nauku a judikaturu, která přece jen přinesla určitý 

posun ve vyjasnění tohoto pojmu. Sice tak činí následně, ale odkaz na klíčové 

rozhodnutí měl zaznít již v úvodních výkladech spolu s přesnějším vymezením tohoto 

pojmu a významu pro zkoumanou problematiku. 

4. Rigorozantka na str. 19 tvrdí, že nelze uvažovat o vztahu podřízenosti a nadřízenosti u 

členů statutárního orgánu s argumentem, že jim nelze udělovat pokyny do obchodního 

vedení. A lze jim udělovat pokyny mimo obchodní vedení? Jsou členové statutárního 

orgánu při výkonu funkce opravdu zcela nezávislí, aby nebylo možné o určité míře 

závislosti uvažovat? Na str. 20 pak tuto svou tezi přece jen trochu relativizuje. Práce by 

si zasloužila mnohem větší propojení jejich jednotlivých částí, tj. např. u této pasáže by 

rigorozantka měla odkázat na jiné části své práce, v nichž se dílčími aspekty 

(ne)závislosti členů statutárního orgánu zabývá. 

5. Hraje při řešení otázky souběhů roli, zda člen statutárního orgánu je exekutivním nebo 

neexekutivním členem? 

6. Jaký je názor současné nauky na zastupování při nepravých soubězích (str. 28)? 

Rigorozantka při řešení této otázky odkazuje jen na dva články, které byly publikovány 

před rekodifikací soukromého práva. Považuje se dnes souběh zástupčích oprávnění při 

nepravých soubězích za vyloučený? 

 

V. 

Jazyková a grafická úroveň 

Práce je čtivá. Vyjadřování rigorozantky je v zásadě precizní. Grafické uspořádání textu je 

zvoleno vhodně, neruší a přispívá k jeho přehlednosti a k srozumitelnosti. 

 

VI. 

Otázky k obhajobě 

Nad rámec výše položených otázek, resp. podnětů k zamyšlení, předkládám rigorozantce 

k obhajobě i následující otázky: 

1. V rámci úvodu do problematiky měla rigorozantka vysvětlit podstatu souběhů a rozdíl 

mezi pravými a nepravými souběhy a kriticky toto dělení zhodnotit. Navíc je třeba 

souběhy odlišit od (ne)možnosti volby právního režimu výkonu funkce. Prosím, aby tak 

učinila u obhajoby. S tím velmi úzce souvisí otázka, zda je rozsah povinností každého 

člena statutárního orgánu stejný. Je možné shodně nahlížet na situaci, kdy dvoučlenné 

představenstvo rozhodne o tom, že jeden jeho člen bude ustanoven do funkce 

finančního ředitele a druhý do funkce obchodního ředitele, a na situaci, kdy pětičlenné 

představenstvo rozhodne o ustanovení jen jednoho jeho člena do funkce generálního 

ředitele? 

2. Co je podle rigorozankty základním důvodem pro zákaz pravých souběhů, tj. s kterými 

důvody, které byly formulovány judikaturou nebo naukou, se ztotožňuje a s kterými 

nikoli? Jsou tyto důvody dány i u nepravých souběhů? 
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3. Co může učinit obchodní společnost a člen statutárního orgánu, aby problémy 

s případnými souběhy zcela minimalizovaly, resp. vyloučily? 

4. Jak by rigorozantka posoudila de lege lata situaci, kdy podle stanov akciové společnosti 

je představenstvo oprávněno ustanovit do pracovní pozice ve vrcholném managementu 

společnosti (finanční, obchodní, technický nebo personální ředitel) i člena 

představenstva. Takový ředitel by byl podřízen generálnímu řediteli.  

5. Jak by rigorozantka posoudila de lege lata situaci, kdyby se dva členové představenstva 

v souladu s organizačním řádem společnosti dohodli, že se vzájemně ustanoví do 

pracovní pozice specialisty pro prodej nemovitých věcí za měsíční mzdu 100 tis. Kč. Je 

právně relevantní, zda taková pozice je přímo podřízena představenstvu či zda jde o 

vedoucí funkci, tj. do její náplně patří i řízení jiných osob? 

 

 

VII. 

Závěr 

1. Rigorózní práce na slušné úrovni zpracovává ucelenou část problematiky souběhů, 

zejména její vývoj, rigorozantka prokazuje slušnou orientaci v problematice. Byť práce 

neobsahuje originární myšlenky, je zpracována ještě na úrovni odpovídající standardu 

rigorózní práce. 

2. Z výše uvedených důvodů rigorózní práci doporučuji k obhajobě. 

 

V Praze dne 11. ledna 2021 

 

 

 

 

 

JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D. 

oponentka rigorózní práce 


