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1. Aktuálnost (novost) tématu: Téma Aktuální otázky odměňování členů orgánů 
akciové společnosti patří k velmi diskutovaným tématům současnosti zejména 
vzhledem k ekonomické a finanční krizi a jejím důsledkům.

2. Náročnost tématu: Zpracování tématu vyžaduje prostudování právní úpravy, 
odborné právní literatury a příslušné judikatury soudů. K obsažení tématu je třeba 
prostudovat i literaturu a judikaturu zahraniční.

3. Kritéria hodnocení diplomové práce: Diplomant si výslovně vytýčil cíl práce na 
straně 4: „Cílem této práce je identifikovat hlavní doporučení změn v oblasti 
odměňování členů orgánů akciové společnosti, které si vyžádala finanční krize a 
zhodnotit jakým způsobem jsou tyto doporučení reflektovány v naší právní úpravě: 
dalším cílem práce je v souvislosti se změnou právní úpravy soukromého práva 
upozornit na hlavní rozdíly a změny v přístupu k odměňování a možné budoucí 
sporné otázky v této úpravě.“ Diplomant vytýčené cíle v diplomové práci splnil. 
Diplomová práce ve třech kapitolách pojednala o odměňování členů orgánů akciové 
společnosti, finanční krizi a jejím dopadu na oblast odměňování a zavedení 
požadavků na odměňování do nové právní úpravy. Autor vycházel ze současně 
účinné právní úpravy v České republice, z právní úpravy evropské a americké, jakož 
i z různých doporučujících materiálů přijímaných příslušnými orgány. Prokázal jejich 
velmi dobrou znalost a orientaci. Práce je dobré stylistické úrovni, na některých 
místech by vyžadovala gramatickou korekturu (viz např. citace cíle práce) a někdy 
obsahuje drobné chyby v psaní (např. str. 28 – správně –„comply or explain“). Autor 
na řadě míst zařazuje vlastní názory, který solidně odůvodňuje (např. str. 7.15,23). 

4. Další vyjádření k diplomové práci: 

Některé připomínky:



• tvrzení na str. 50, „že se nová právní úprava navrací k úplnému zákazu 
souběhu funkce člena statutárního orgánu a pracovního poměru s náplní 
práce spočívající v obchodním vedení společnosti“ by vyžadovalo konkrétnější 
argumentaci, neboť výslovný zákaz v právní úpravě obsažen není a nikdy 
nebyl.   

5. Otázka k zodpovězení při obhajobě:  Zajištění úpravy plynulosti odměňování 
v akciové společnosti při přechodu na novou soukromoprávní úpravu.

6. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

7. Navržený klasifikační stupeň: výborně 

V Praze 7.7.2013    JUDr. Petr Liška, Ph.D., LL. M. 

        oponent


