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Posudek vedoucí diplomové práce 

  

Jméno diplomanta:  Jan Janků 

Téma diplomové práce: Specifika akciových společností s majetkovou účastí státu 

Rozsah práce:        43 stran vlastního textu (počet znaků vlastního textu dle 

diplomanta 108 851, dle mého zjištění 105 997
1
) 

Datum odevzdání práce: elektronická verze uložena dne 29. 6. 2020 

 

1. Aktuálnost (novost) tématu:  

Jde o téma velmi aktuální, dosud komplexně nezpracované. Na aktuálnosti mu přidává i neujasněná 

vlastnická politika státu a dále pak existence OECD Guidelines on Corporate Governance of State 

Owned Enterprises (verze 2015). 

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

Téma je z hlediska úrovně teoretických znalostí vyžadovaných pro jeho zpracování středně obtížné. 

Obtížnost tématu je dána nedostatkem zdrojů věnujícím se uceleně této problematice a prolínáním 

soukromého a veřejného zájmu. Na druhou stranu pro řádné zpracování diplomové práce nebylo 

nezbytné využít zahraniční prameny s výjimkou OECD Guidelines. 

3. Formální a systematické členění práce  

Práce byla diplomantovi vrácena k přepracování nejen z důvodu nedostatečného rozsahu, nýbrž i 

z důvodu nízké obsahované úrovně. Nyní předkládaná práce se sice minimálnímu rozsahu 108 tis. 

znaků textu vlastní práce blíží, nicméně jej o 2 tis. znaků podle mého ověření nedosahuje. Mám tak 

vážené pochybnosti o tom, zda přepracovaná práce dosahuje požadovaného minimálního rozsahu. 

Vyzývám tedy diplomanta, aby tuto pochybnost při obhajobě rozptýlil, tj. aby komisi přesvědčil, že 

vlastní text práce odpovídá jemu uváděnému rozsahu. 

Pokud jde o obecné formální připomínky k práci, za zmínku stojí, že v práci je jako její vedoucí 

nesprávně uveden dr. Petr Čech a že práce neprošla důkladnou finální revizí textu, o čemž svědčí 

mimo jiné nejednotný styl citací (srov. např. pozn. 1 a 3), vytýkaný diplomantovi již u předchozí verze 

práce. 

Co se týče struktury práce, bylo diplomantovi ve vztahu k předešlé verzi práce vytýkáno neujasnění 

základního cíle diplomové práce (vymezení zastřešující klíčové otázky) a pominutí základních 

korporátních otázek souvisejících s tématem. S těmito výtkami se diplomant vypořádal jen částečně. 

Klíčovou otázku práce neformuloval, k již dříve zpracované otázce informační povinnosti doplnil, že 

cílem je i analýza některých korporátních otázek. Těm věnuje novou kapitolu 1.3 v rámci první 

kapitoly nazvané „Subjektivita státu a vymezení majetkových účastí státu v právnických osobách.“ 

Vhodnější by bylo, kdyby korporátním otázkám byla věnována samostatná kapitola.  

 

                                                 
1
 Z dokumentu ve formátu pdf staženého dne 16. 7. 2020 ze SIS jsem pořídila kopii vlastního textu práce a tu 

zkopírovala do dokumentu ve formátu word, z něhož jsem následně zjistila počet znaků vlastního textu práce, tj. 

od úvodu po závěr, včetně poznámek pod čarou (bez úvodních prohlášení, obsahu, abstraktu, klíčových slov a 

seznamu pramenů). 
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4. Vyjádření k práci  

Jak bylo uvedeno výše, jde o přepracovanou diplomovou práci. Výtky v posudcích směřovaly nejen 

k vlastnímu zaměření práce, nýbrž i k úrovni zpracování. Diplomant sice doplnil i kapitolu zabývající 

korporátními otázkami, nicméně svým rozsahem a hloubkou zpracování tato nová kapitola nedosahuje 

úrovně kapitoly věnované informační povinnosti. Zatímco v ní se diplomant snaží hledat nejen sporné 

otázky, nýbrž i odpovědi na ně, v části věnované korporátním otázkám se spokojuje s přebíráním 

názorů jiných bez vlastního zhodnocení, aniž zohledňuje změnu stavu oproti době, kdy tyto názory 

byly publikovány. Např. nyní již neexistuje akciová společnost, u níž by právo hospodaření k akciím 

státu bylo svěřeno více jeho organizačním složkám. Diplomant např. nastiňuje spornost § 81 odst. 1 

zákona o státní službě, nepředkládá však žádná řešení. 

Záhadou mi je, proč při přepracování práce diplomant nezohlednil výtky formálního charakteru, které 

jsou na rozdíl od obsahových výtek jednoduše napravitelné, a proč tyto nedostatky práce nadále 

obsahuje.  

5. Kritéria hodnocení práce 

a) splnění cíle práce  

Diplomant uvádí, že je jeho cílem „poskytnout stručné uvedení do problematiky majetkových účastí 

státu se zaměřením na akciové společnosti a dále analyzovat některé ze souvisejících korporátních 

otázek.“ Diplomant nevysvětluje, proč si z korporátních otázek vybral ke zpracování, ta co si vybral, a 

ostatní pominul (např. otázku nakládání státu s akciemi či stát jako ovládající osoba či řízená osoba 

v koncernu). Lze se domnívat, že se tak rozhodl s ohledem na obsah článku M. Štancla na téma 

„Problematická místa právní úpravy majetkových účastí státu v obchodních korporacích“, protože to 

je základní a v zásadě jediný pramen, z něhož při zpracování této části práce čerpal. 

Diplomant stále neodůvodňuje, proč největší pozornost věnuje informační povinnosti, kromě 

odůvodnění, že toto téma považuje za „významné a aktuální“.  

Klíčovou otázku, která by zastřešovala, jak zvolené korporátní otázky, tak informační povinnost a jiné 

otázky, kterým se práce věnuje, diplomant opětovně nevymezuje. 

Těžiště diplomové práce se tak nezměnilo a otázky týkající se fungování akciové společnosti jako 

obchodní korporace mají doplňkový charakter, ač byl diplomant, jak v posudku oponenta, tak v mém, 

upozorněn na to, že by tomu mělo být s ohledem na zvolené téma přesně opačně. 

Diplomant sice vymezil cíl práce lépe než v předchozí verzi práce, nicméně ne zcela vhodně. A tento 

ne zcela vhodně vymezený cíl se mu daří naplnit jen částečně. 

b) samostatnost při zpracování tématu včetně zhodnocení práce z hlediska plagiátorství 

Práce nevykazuje prvky plagiátorství. Přestože diplomant se mnou během přepracování diplomové 

práce postup prací nijak nekonzultoval, ač mu konzultace byly několikrát nabídnuty, nemám 

pochybnosti o tom, že diplomovou práci vypracoval samostatně.  

 c) logická stavba práce 

Práce je vyjma úvodu a závěru rozdělena do tří kapitol. První kapitola je věnována subjektivitě státu a 

vymezení majetkových účastí státu v právnických osobách (nově je do ní doplněna nová kapitola 1.3 

zabývající se některými korporátními otázkami). Není mi jasné, proč diplomant nezměnil název první 
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kapitoly, aby lépe korespondoval s jejím obsahem. V nově přidané kapitole 1.3 diplomant 

nevysvětluje výběr zkoumaných otázek. Druhou kapitolu diplomant zaměřuje na informační 

povinnost. První subkapitolu této kapitoly považuji za nejlépe zpracovanou. Třetí kapitola je vnitřně 

nesourodá, protože se zaměřuje vedle vlastnické politiky státu na transparentnost volby členů 

volených orgánů a na nabývání majetkové účasti státem v akciové společnosti ve světle rozhodovací 

praxe ÚOHS. Ač poslední subkapitola nepostrádá na zajímavosti, celkově na sebe tyto subkapitoly 

nenavazují. Postrádám tedy logickou návaznost jednotlivých kapitol. Pokud jde o úroveň zpracování, 

nejlépe je zpracována kap. 2.1, ostatní jsou zpracované povrchněji. Závěr neplní svou funkci, protože 

neobsahuje shrnutí všech podstatných poznatků, k nimž diplomant dospěl, např. zcela absentuje 

jakákoli reflexe kap. 1.3. 

d) Práce se zdroji (využití cizojazyčných zdrojů) včetně citací 

Použité zdroje jsou dostatečné ke kapitole 2.1, u ostatních kapitol to zcela neplatí. Diplomant nově 

pracuje s článkem od M. Štancla na téma „Problematická místa právní úpravy majetkových účastí 

státu v obchodních korporacích“, jehož absence mu u minulé verze byla vytýkána. Na výtku oponenta 

na rozšíření pramenů o publikace zabývající se obecně akciovým právem však diplomant relevantně 

nereagoval. 

Diplomant neodstranil ani výtky stran konkrétních nedostatků odborné práce se zdroji: přetrvává 

absence stran u některých citovaných děl (např. pozn. 3 či 17), absence údaje o konkrétním autorovi 

(pozn. 31 a 32), nejednotnost ve formátu citovaných děl – místy jsou jména autorů psána kapitálkami 

(pozn. 8), místy nikoli (pozn. 7), viz též seznam použitých zdrojů na str. 49. Opakovaně se objevují 

plné citace (např. pozn. 24, 26 a 27), následované zkrácenými citacemi téhož díla (pozn. 28 a 29). 

Tyto připomínky svědčí o zcela nedostatečné závěrečné korektuře diplomové práce, která byla 

diplomantovi vyčítána i u předchozí verze.  

e) hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu) 

Po obsahové stránce je práce nevyrovnaná. Dobrou úroveň zpracování vykazuje kapitola 2.1, naopak 

zpracování kapitol 1 a 3 je slabší, bez hlubší analýzy v odborné diskusi nastíněných otázek.  

Dále si dovolím připojit několik věcných poznámek k obsahu práce.  

Diplomant zcela nesprávně v celé diplomové práci opětovně používá termín majetkový podíl, ač ani 

právo, ani doktrína tento pojem nezná. Buď se používá obecný termín majetková účast 

v ekonomickém slova smyslu, anebo toliko výraz podíl. Tuto výtku jsem diplomantovi činila i ve 

vztahu k předchozí verzi, přesto ji v přepracované verzi nezohlednil a ani nevysvětlil, proč si na tomto 

pojmu trvá. 

K textu na str. 6: Může být Česká republika členem jiné obchodní korporace než akciové společnosti? 

Na str. 11 bez jakékoli argumentace diplomant uvádí, že akciovou společností s majetkovým podílem 

státu se rozumí právnická osoba vyvíjející podnikatelskou činnost za účelem dosažení zisku. Opravdu 

tím chce diplomant říci, že stát nemůže být akcionářem akciové společnosti, která je založena za jiným 

účelem než podnikání? Pokud se na téže straně diplomant zabývá otázkou, zda je akciová společnost 

s majetkovou účastí soukromou nebo veřejnou právnickou osobou, měl by věnovat prostor i 

argumentům, proč by měla mít charakter veřejné právnické osoby a ty případně vyvrátit. 
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f) jazyková a stylistická úroveň  

Jazyková a stylistická úroveň textu je v zásadě vyhovující, místy však diplomant formuluje 

nesrozumitelně, nepřesně či neobratně. Např. na str. 15 uvádí, že „zákonné podmínky“ budou mít 

„vliv na platnost právních jednání těchto akciových společností“, byť se celá pasáž netýká právních 

jednání akciové společnosti, nýbrž právního jednání jejího založení, resp. dispozice s jejími akciemi. 

Práce opakovaně vykazuje již jednou vytknuté nedostatky: Poznámka pod čarou je věta, a tudíž musí 

začínat velkým písmenem a končit tečkou, což není vždy splněno (např. pozn. 76 a 77). Odkazy se 

uvádějí až za interpunkčními znaménky (pozn. 79 a 93).  

g) úprava práce (text, grafy, tabulky) 

Úprava práce je standardní. 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

K obhajobě předkládám diplomantovi tyto otázky: 

1. Může stát pověřit zastupováním vůči akciové společnosti, v níž má majetkovou účast, více 

osob? A může stanovit, že jej zastupují samostatně nebo společně? 

2. Může být stát členem voleného orgánu obchodní korporace? 

3. Jak mají třetí osoby poznat, zda konkrétní osoba je veřejným zadavatelem podle § 4 odst. 1 

písm. e) zákona o zadávání veřejných zakázek a vyvarovat se riziku prohlášení smlouvy za 

neplatnou ex post? 

7. Závěrečné hodnocení 

Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě 

Přesvědčí-li diplomant komisi před vlastní obhajobou o tom, že vlastní text jeho práce splňuje 

minimální požadovaný rozsah, doporučuji, aby obhajoba jeho práce proběhla, byť se obsahová úroveň 

práce zlepšila jen mírně a některé vytýkané formální nedostatky zůstaly neodstraněny. Nepřesvědčí-li 

diplomant komisi, že jeho práce splňuje minimální rozsah, navrhuji práci vrátit k přepracování. 

Navržený klasifikační stupeň 

Nebude-li práce vrácena diplomantovi k přepracování pro nesplnění minimálního požadovaného 

rozsahu a proběhne-li obhajoba úspěšně, navrhuji ohodnotit diplomovou práci známkou dobře. 

 

 V Praze dne 2. srpna 2020 

 

 

JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D. 

vedoucí diplomové práce 


