
Posudek  diplomové  práce  Jakuba  Tomšeje  „Souběh  pracovního  poměru  s výkonem 

funkce statutárního orgánu“. 

Práci o rozsahu 53 stran odevzdal diplomant dne 25. října 2011. V úvodu práce uvedl, že jejím 

cílem je prověřit správnost závěrů judikatury týkající se souběhu pracovního poměru a funkce 

statutárního orgánu a zmapovat její důsledky pro praxi a v rámci tohoto cíle hledat odpověď 

na řadu otázek, které  mezil v úvodu práce. Šlo zejména o otázky

- aplikačního limitu zásady nepřípustného souběhu pracovního poměru a funkce statutárního 

orgánu, a to jak obecně, tak – vzhledem ke speciální úpravě – v bankovnictví,

- nepřípustného souběhu za situace, kdy vzniku funkce statutárního orgánu předchází vznik 

pracovního poměru,

- důsledků sjednání nepřípustného souběhu. 

V návaznosti na to hodlal posoudit návrh nové právní úpravy této problematiky a analyzovat 

důsledky jejího zavedení.

Lze říci,  že diplomant zamýšleného cíle ve značném rozsahu dosáhl.  V práci se 

neomezuje jen na popis zákonné (a navrhované úpravy), ale úpravu analyzuje a zaměřuje se 

na výkladové problémy s ní spojené. Poukazuje na závěry jiných autorů, popřípadě judikatury 

a předkládá i některé závěry vlastní. V řadě případů pak se závěry jiných autorů polemizuje, 

popřípadě je navzájem porovnává. 

Diplomant  zvolil  pro  diplomovou  práci  velmi  aktuální  téma,  které  je  velmi 

diskutované,  zejména v souvislosti  s judikaturou obou nejvyšších soudů a s připravovanou 

novou právní úpravou. Diplomant projevil velmi dobrou znalost jak literatury, tak i judikatury 

v posuzované oblasti  a s judikaturou i  s  literaturou pracoval a nevyhýbal se ani kritickým 

připomínkám. Téma diplomové práce je středně náročné na teoretické znalosti. 

Jazykovou  a  stylistickou  úroveň  práce  považuji  za  dobrou,  práci  s poznámkovým 

aparátem rovněž. Jen místy lze diplomantovi vytknout určitou nejednotnost ve formulacích či 

citacích (např.  citace rozhodnutí  v  poznámce pod čarou 40 a  41,  používání  jednotného a 

množného čísla při vyjadřování názorů apod.). 

Konkrétně práci vytýkám zejména následující formulační a věcná pochybení:

- Na s. 10 diplomant tvrdí, že existují právní úkony, které jsou pro svůj velký význam 

vyhrazeny valné hromadě a nepředstavují obchodní vedení (obdobně na s. 23). V této 

souvislosti by mne zajímalo, zda považuje usnesení valné hromady za právní úkon a 



zda se domnívá, že činit právní úkony (i třeba jen některé) je součástí obchodního 

vedení.

- Na s. 14 diplomant uzavírá, že v praxi dosud nebyla autoritativně zodpovězena otázka, 

zda je podstatnou náležitostí smlouvy o výkonu funkce i údaj o její úplatnosti a výši 

úplaty.  Toto tvrzení  není  přesné– srov.  usnesení  Nejvyššího  soudu sp.  zn.  29 Cdo 

1647/2010. 

- Na  s.  29  diplomant  uvádí,  že  je  povinné  členství  vedoucího  zaměstnance 

v představenstvu  banky –  to  ale  z ustanovení  §  8  odst.  1  zákona  č.  21/1992  Sb., 

nevyplývá. 

- Na s. 52 diplomant vyslovuje podiv, proč se vláda namísto novelizace právní úpravy 

souběhu  funkcí  raději  neuchýlila  k úpravám  práva  sociálního  zabezpečení.  I  tyto 

úpravy však jsou v současné době připraveny.

Přes  shora  uvedené  připomínky  považuji  diplomovou  práci  za  velmi  dobrou  a 

způsobilou obhajoby. 

Při obhajobě by se měl diplomant zaměřit zejména na některé shora uvedené konkrétní 

připomínky. 

V Praze dne 15. prosince 2011

                                                                                                        doc.  JUDr. Ivana Štenglová


