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1. Aktuálnost (novost) tématu

Diplomant zvolil  poměrně tradiční téma, k němuž se pojí mnohá soudní rozhodnutí  i řada 
odborných pramenů. Na aktuálnosti mu nicméně dodává průběžně narůstající počet dalších 
soudních rozhodnutí, která se jím zabývají, především však nové impulsy z prostředí unijního 
práva,  resp.  judikatury  k němu,  novela  obchodního  zákoníku  účinná  od  1.  ledna  2012, 
vrcholící  proces  rekodifikace  soukromého  práva  v tuzemsku,  ale  i  neutuchající  využívání 
souběhů v praxi. Lze říci, že většinu z těchto podnětů diplomant do práce i promítl. Škoda jen, 
že  zcela  pominul  relevantní  aspekty  komunitární  úpravy,  ale  také  řešení  otázky  souběhů 
v novém  občanském  zákoníku,  resp.  v zákoně  o  obchodních  korporacích  (rekodifikace). 
Obávám se, že bez jejich analýzy nelze mít pojednání na dané téma v současné době za úplné. 

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

Téma lze hodnotit jako středně náročné, především díky rozsahu i hloubce dostupné literatury 
a dalších pramenů. Vývoj judikatury (zvláště unijní) i právní úpravy ovšem v poslední době 
natolik  pokročil,  že  zdaleka  ne  všechna  nová  rozhodnutí,  resp.  ustanovení  jsou  odborně 
zpracována. Je tudíž zřejmé, že diplomant musel při vytváření práce provést i vlastní rešerše 
v dostupných databázích a v části materie se zorientovat „na vlastní pěst“. Z textu je zřejmé, 
že pronikl do odborných zdrojů, které v práci mapuje, i do problematiky,  jíž se zabýval, a 
dobře porozuměl  jejímu systému,  významu,  původu, praktickým dopadům, ale  i  obecným 
souvislostem. Oceňuji,  že projevil schopnost vlastního úsudku a právní argumentace,  ale i 
polemické reflexe předkládaných argumentů a závěrů. Přehlédl jen vývoj unijního práva a 
obsah rekodifikačních předloh.

3. Kritéria hodnocení práce

A.  Splnění cíle práce

Diplomant  si  vytkl  za  cíl  podrobně  rozebrat  aktuální  výkladové  problémy  související 
s problematikou  souběhu  a  se  situací  po  účinnosti  nového  ustanovení  §  66d  obchodního 
zákoníku. Tento cíl naplnil.

Je  třeba  vyzdvihnout,  že  diplomant  ve  značném  rozsahu  zohlednil  závěry  tuzemské 
judikatury. Zdá se mi jen, že její analýza mohla být podrobnější a rozsáhlejší. Práce sice na 



str. 56 podává přehled široké škály relevantních rozhodnutí, v samotném textu práce se však 
diplomant výslovně zabývá jen nemnohými z nich. 

Velmi naproti tomu v práci postrádám reflexi novější judikatury Soudního dvora EU k právní 
úpravě  aplikovatelné  na  vztah  člena  statutárního  orgánu  a  společnosti  z pohledu  unijního 
práva.  Ta  se  sice  netýká  přímo  souběhů,  v diskusi  k  tomuto  problému  ji  nicméně  nelze 
pominout. Také bych uvítal zmínku o předpokládaném vývoji nazírání na souběhy, nabude-li 
účinnosti  nový  občanský  zákoník  a  zákon  o  obchodních  korporacích.  Očekávám,  že  oba 
okruhy problémů diplomant otevře alespoň v průběhu ústní obhajoby.

B.  Samostatnost při zpracování tématu

Autenticita  předložené  práce  je  evidentní.  Nepochybuji  o  tom,  že  dílo  je  výsledkem 
diplomantovy samostatné práce. Řada jeho úvah se sice opírá o závěry publikované v jiných 
pramenech, autorův vlastní myšlenkový přínos výslednému dílu je však patrný, a to na více 
místech práce.

C.  Logická stavba práce

Systematika práce je přehledná a dobře uspořádaná. V tomto směru práci nemám co vytknout.

D. Práce s     literaturou (využití cizojazyčné literatury) včetně citací  

Diplomantova práce s dostupnými prameny je standardní, poznámkový aparát je bohatý a po 
formální stránce bez vad. 

V pasážích  věnovaných  pracovnímu  právu  však  postrádám  reprezentativní  odkazy  na 
prameny  z tohoto  oboru.  V otázce  dočasné  sistace  pracovního  poměru  po  dobu  souběhu 
diplomant např. odkazuje jen na dílo I. Rady (viz poznámka pod čarou č. 65 na str. 33). Tento 
autor  však  nemá  v oblasti  pracovního  práva  prakticky  žádné  renomé.  Seznam  použité 
literatury sice zmiňuje i několik monografií prof. Běliny, v poznámkovém aparátu na ně však 
diplomant neodkazuje.

Diplomant také zcela pomíjí literaturu cizojazyčnou. Vzhledem ke koncentraci na problémy 
s výkladem platného tuzemského práva mu to lze odpustit. Byť jen letmý pohled do zahraničí 
by však práci  –  myslím – prospěl.  Komparace  s cizinou by diplomantovi  nakonec  mohla 
pomoci i argumentačně, když stanoviska, která diplomant zaujímá, se shodují právě s většinou 
přístupů zahraničních. O nulové reflexi unijního práva již byla řeč; projevuje se samozřejmě i 
v této oblasti.

E.  Hloubka provedené analýzy (ve vztahu k     tématu)  

Hloubka provedené analýzy je  přiměřená  šíři  zadaného tématu.  Na několika  místech  sice 
postrádám  hlubší  analýzu  existující  judikatury  k dané  otázce,  její  absence  je  však  ještě 
únosná. Z věcného hlediska bych diplomantovi doporučil snad jen nepomíjet ani argumenty 
z oblasti  hospodářské  kauzy  souběžné  pracovněprávní  smlouvy.  Je  možné  mít  na  tentýž 
předmět plnění dvě různé smlouvy? Jaká bude kauza té druhé? 



F.  Úprava práce (text, grafy, tabulky)

Formální  úroveň  práce  je  odpovídající,  dílo  je  přehledně  strukturováno  do  kapitol  a 
podkapitol. Rovněž grafická stránka práce vyhovuje požadovanému standardu.

G.  Jazyková a stylistická úroveň

Po stylistické  stránce  nenacházím  nedostatků.  Slohová  i  jazyková  úroveň  práce  je  velmi 
dobrá. Na gramatické ani syntaktické chyby, ba ani na překlepy, jsem nenarazil ani jednou. 

4.  Případná další vyjádření k práci

Z věcného hlediska je třeba práci vytknout několik nepřesností či neúplností. 

Z úvodních  pasáží  práce  by  mohlo  vyplývat,  že  diplomant  klade  rovnítko  mezi  pojem 
statutární  orgán  a  orgán  obchodního  vedení  (viz  např.  na  str.  5).  Je  tomu  tak  ale  vždy? 
Vyplývá již z toho, že orgán je orgánem statutárním, jeho působnost k obchodnímu vedení? 
Ve které formě společnosti tomu tak např. není?

Na  str.  8  diplomant  hovoří  o  nezmocněném „zástupci“  společnosti  dle  §  16  obchodního 
zákoníku. Na str. 9 uvádí, že zákon i judikatura považují pokyny valné hromady zasahující do 
sféry obchodního vedení za neplatné. Na str. 16 zmiňuje „konec platnosti smlouvy o výkonu 
funkce“. Obávám se, že ani jedno z uvedených tvrzení není přesné.

Nerozumím tezi na str. 10, podle níž „Hranice mezi tím, co ještě je obchodním vedením, a co 
už může být delegováno, je však poměrně nejasná.“ Znamená to, že záležitosti obchodního 
vedení  nemohly  být  před novelou předmětem delegace?  Diplomant  otázku v dalším textu 
částečně  vyjasňuje,  přesto  uvítám,  vrátí-li  se  k ní  ještě  v průběhu  ústní  obhajoby.  Za 
problematický v této souvislosti  považuji též závěr na str.  11 o tom, že osobou, na niž je 
výkon těchto činností  delegován, musí  být někdo jiný než statutární  orgán. Vylučuje tedy 
diplomant  možnost  tzv.  horizontální  delegace  působnosti  z celého  orgánu na  jednotlivého 
jeho člena?

Nejsem  si  jist  ani  správností  teze  o  tom,  že  smlouva  o  výkonu  funkce  je  smlouvou 
„nepojmenovanou“ (str. 14) či že v praxi dosud nebyla autoritativně zodpovězena otázka, zda 
podstatnou náležitostí této smlouvy je i údaj o úplatnosti a výši úplaty (tamtéž). Za ne zcela 
dotažené mám diplomantovy úvahy o důsledcích odvolání z funkce na závazky ze smlouvy o 
výkonu funkce.  Jak  by diplomant  např.  posoudil  případ,  ve  kterém se  společnost  zaváže 
k plněním ze  smlouvy o výkonu funkce (např.  k hrazení  odměny)  na  určitou  dobu (např. 
celého funkčního období), valná hromada však člena z jeho funkce odvolá před uplynutím 
této doby?

V poznámce pod čarou č. 34 (str. 15) diplomant odkazuje na rozhodnutí NS ČR z roku 2011. 
Judikatura k této otázce se však ustálila dříve. Bylo by dobré dohledat původní rozhodnutí, ve 
kterém tak NS ČR učinil.

Nebyl  bych  tak  ukvapený v závěru  o  tom,  že  společnost  nemůže  s prokuristou  na  výkon 
prokury  uzavřít  pracovní  smlouvu  (str.  25).  Diplomant  v práci  zohlednil  obě  relevantní 



rozhodnutí  NS ČR k této  otázce.  Nejsem si  ale  jist,  zda jejich vzájemnou  vazbu správně 
interpretuje, dospívá-li nakonec k takto kategorickému závěru. 

V právní  analýze  praktických  důsledků  zákazu  souběhu  postrádám  reflexi  judikatury 
k otázkám faktického pracovního poměru i bezdůvodného obohacení, jež diplomant zmiňuje 
(str. 34, 35).

Nerozumím  příkladu  na  str.  42.  Diplomant  zde  mezi  skutečnostmi,  které  bude  možné 
delegovat  na  jednotlivého  člena  orgánu,  uvádí  „sjednávání  obchodů  v rámci  předmětu 
podnikání společnosti s předmětem plnění do 50.000 Kč“. Vážně si diplomant myslí, že takto 
bude možné předmět delegace vymezit? O možném nepochopení této problematiky svědčí i 
formulace na str. 44, v níž diplomant hovoří o „úkonech“ vykonávaných v rámci delegace.

Na str. 46 diplomant hodnotí jako dostatečné řešení problému konfliktu zájmů v případě tzv. 
samokontraktace  souběžné  pracovní  smlouvy,  jestliže  obsah  této  smlouvy  schválí  valná 
hromada. Toto tvrzení je však v rozporu s dosavadní judikaturou, na kterou přitom diplomant 
částečně sám upozorňuje na str. 48.

Uvítám, jestliže se diplomant  ke shora uvedeným okruhům vrátí  při  ústní obhajobě a své 
úvahy upřesní, popř. doplní.

5.  Připomínky a otázky k     zodpovězení při obhajobě  

Odkazuji na okruhy a otázky vymezené výše ad 3.A. a ad 4. 

6.  Doporučení / nedoporučení práce k     obhajobě a navržený klasifikační stupeň  

Vzdor uvedeným výhradám práci pokládám za způsobilou obhajoby i obhajitelnou. Předběžně 
ji  navrhuji  klasifikovat  stupněm  velmi  dobře,  konečné  hodnocení  nicméně  ponechávám 
závislým na průběhu ústní obhajoby.

V Praze dne 15. ledna 2012

      JUDr. Petr Čech, LL.M.


