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1.

Mgr. Eva Janků
Prosazení vlivu řídící osoby v koncernu a jeho důsledky
187.170 znaků
20. 6. 2021

Aktuálnost (novost) tématu
Téma hodnotím jako aktuální. Aktuálnost tématu je dána ekonomickým významem
podnikatelských seskupení na tuzemské i nadnárodní úrovni a s tím související potřebou
regulovat jejich fungování.

2.

Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité
metody
Zvolené téma hodnotím jako relativně náročné, a to s ohledem na prolínání korporačního i
závazkového práva, jakož pak zejména s ohledem na množství nejrůznějších vazeb a
zájmů, které je třeba při výkladu právní úpravy zohledňovat a vzájemně vyvažovat.
Rigorozantka použila standardní metody tvorby rigorózní práce (např. od obecného
k zvláštnímu, analytická, desktriptivní).

3.

Formální a systematické členění práce
Proti formálnímu a systematickému členění práce nemám výhrad. V úvodních kapitolách
se rigorozantka vypořádává s klíčovými pojmy, aby následně přistoupila k nástrojům, které
má řídící osoba k dispozici za účelem prosazení svého vlivu, a posléze rovněž k
odpovědnosti za toto prosazení.

4.

Vyjádření k práci
Z práce je patrné, že rigorozantka nad tématem odpovídající dobu rozmýšlela a zřejmě i to,
že jde o téma jí blízké. Ve vztahu k jednotlivým právním otázkám rigoroznatka mapuje
jednotlivé právní názory doktríny a též přidává své vlastní. V práci lze nalézt některé dílčí
nedokonalosti, když např. na str. 22 rigorozantka uvádí, že zákon neupravuje nástroje
prosazení vlivu řídící osoby, aby na téže straně následně uvedla, že jedním z těchto
nástrojů jsou zákonem upravené pokyny do obchodního vedení.
Dále blíže viz bod 6 tohoto posudku.

5.

Kritéria hodnocení práce
Splnění cíle práce

Cíl práce byl splněn.

Samostatnost při zpracování Nemám důvod domnívat se, že by rigorozantka
tématu včetně zhodnocení nezpracovala svoji práci samostatně. Mimo jiné
práce z hlediska plagiátorství
proto, že v práci pouze nepřebírá názory jiných
autorů, nýbrž prezentuje i ty vlastní.
Logická stavba práce
Práce

se

zdroji

Stavba práce je logická a nemám proti ní výhrad.
(využití Rigorozantka

pracuje

převážně

s tuzemskými

cizojazyčných zdrojů) včetně literárními zdroji, zahraniční zdroje použila spíše
citací
výjimečně. To je dáno zaměřením rigorózní práce,
byť bližší využití např. francouzské úpravy by práci
jistě obohatilo.
Pokud jde o judikaturu, malý počet rozhodnutí,
z nichž rigorozantka vycházela, jí nelze klást k tíži,
neboť koncernové právo ani po rekodifikaci
doposud není judikaturně bohaté.
Citace jsou prováděny odpovídajícím způsobem. Při
citování znění právních předpisů v rámci poznámek
pod čarou by však bylo vhodné užívat zkratky
zákonů namísto jejich plného znění.
Hloubka provedené analýzy Hloubku provedené analýzy mám za odpovídající,
(ve vztahu k tématu)
doporučení v tomto směru by s ohledem na
předpokládaný rozsah rigorózní práce byla spíše
subjektivního rázu.
Úprava práce (text, grafy, Práce neobsahuje žádné grafy ani tabulky.
tabulky)
Jazyková a stylistická úroveň
Po jazykové i stylistické stránce má práce velmi
dobrou úroveň. Práce se čte dobře a plynule.
Překlepy, interpunkční pochybení apod. jsou v práci
výjimečné (např. na str. 18, 20, 53). Cizojazyčné
výrazy mohly být uváděny kurzívou.

6.

Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě
Rigorozantka uvádí, že koncernový zájem nelze ztotožňovat se zájmem řídící osoby (str.
16). Bude totéž platit v případě, pokud všechny řízené osoby budou plnit tzv. servisní
funkci vůči osobě řídící?
V rámci pojednání o jednotné politice rigorozantka doporučuje, aby tuto politiku
schvalovaly nejvyšší orgány. O jaké ustanovení zákona (v poměrech akciové společnosti)
je možné tuto působnost valné hromady opřít? Z dalších částí práce je zřejmé, že jej
rigorozantka zná.
Za diskuzní mám závěr (zjednodušeně parafrázováno ze str. 19), že jednotné řízení
nevyžaduje ovlivnění činnosti členů koncernu. Anebo je třeba tuto pasáž vykládat ve
spojení s navazující částí téhož odstavce?
Na str. 23 rigorozantka zmiňuje, že neuposlechnutí pokynu řídící osoby může představovat
porušení péče řádného hospodáře. Rigorozantka by se mohla zamyslet, jaké právní a
praktické důsledky může takové neuposlechnutí mít v situaci, kdy přes neuposlechnutí
pokynu nebude možné dovodit, že by člen statutárního orgánu řízené osoby tímto
neuposlechnutím způsobil jakýkoli negativní následek (např. újmu) – příkladmo v kontextu
ujednání, která lze očekávat ve smlouvě o výkonu funkce.
Bylo by v souvislosti s druhou větou v kapitole 4.1.8.1 možno zvažovat tzv. jednorázové
prolomení stanov?
Na str. 44 rigorozantka správně hovoří o nástrojích neformálního ovlivnění řízené osoby
(sdělení, doporučení). Dokázala by pro tento svůj názor nalézt částečnou podporu též
v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu (jde o rozhodnutí z roku 2021, v němž se Nejvyšší
soud zabýval mj. vztahy mezi akcionáři a členy představenstva)? Výslovnou judikaturní

oporu je možné nalézt také pro závěr, který rigorozantka prezentuje na str. 47 (tzv.
strategické pokyny do obchodního vedení). A na téže straně – opravdu může být pokyn
podle § 51 odst. 2 z. o. k. (v kontextu povinností, které dopadají na členy statutárních
orgánů) „nevhodný“? Nerozporuji určitou možnost tohoto závěru, ocením však doplnění
jeho argumentace.
Mám výhrady proti závěru, že se člen voleného orgánu porušením povinné loajality
(nutně) dostává do konfliktu zájmů (str. 57).
V rámci pojednání v kapitole 5.4.3.2 se rigorozantka zabývá specifickým
vnitrokoncernovým způsobem vyrovnání újmy. V této souvislosti zmiňuje možnost
obecného poukazu na koncernového výhody, ale i to, že musí být prokazatelné, jakož i to,
že jejich vyčíslení může být obtížné. Je podle názoru rigorozantky nezbytné tyto výhody
kvantifikovat, případně s jakou přesností?
Doporučení/nedoporučení práce
k obhajobě

Práci doporučuji k obhajobě.

V Praze, dne 21. 8. 2021
JUDr. Petr Tomášek, Ph.D.
_________________________
oponent/oponentka

