
Posudek vedoucí diplomové práce

Diplomant:  Jan Tábořík  

Téma diplomové práce: Monistická organizační struktura české akciové společnosti po 
rekodifikaci soukromého práva 
   
Rozsah práce: 61 stran vlastního textu 

Datum odevzdání diplomové práce: 12.3.2013

Aktuálnost tématu a jeho náročnost

Uchazeč  zvolil za téma své diplomové práce prakticky  i teoreticky  zajímavou a - vzhledem 
k budoucí rekodifikaci soukromého práva - i vysoce aktuální problematiku.  Právní úprava 
monistické organizační struktury je (odhlédneme-li od monistické struktury Evropské společnosti) 
pro tuzemsko novum a diplomantovi se i díky kusé právní úpravě v zák. č. 89/2012 Sb.,  otvírá 
velmi široké pole pro řešení řady otevřených otázek. Téma lze označit za náročné. 

Struktura práce a použité motedy

Práce je členěna do čtyř kapitol zakončených závěrem. Přehlednější je třetí a čtvrtá kapitola. 
Z názvu první kapitoly nevyplývá, že se uchazeč zabývá charakteristikou monistického modelu 
s ohledem na zahraniční úpravy. Z textu také  není zcela zřejmé,  úpravu kterého státu diplomant 
popisuje. Z použití anglických termínů lze usuzovat na anglickou úpravu a úpravu amerických států 
(na s. 8 se ostatně hovoří o „angloamerickém“ právu). Tyto úpravy, zejména pokud jde o působnost, 
ale i další otázky,  nejsou ale identické. Nicméně lze konstatovat, že struktura práce odpovídá 
zvolenému tématu. Metodologicky postupuje diplomant od obecného ke zvláštnímu. Dílčím 
způsobem využil i srovnávací metodu.  

Samostatnost při zpracování tématu

          Diplomant zpracoval své téma samostatně, činil vlastní  závěry  a korektním způsobem 
zpracoval odbornou literaturu. 

Obsahová stránka práce

  Způsob zpracování svědčí o zájmu diplomanta o zvolené téma. Z dílčích připomínek lze 
upozornit např. na následující: na  s. 7 je uvedeno členění členů Boardu na výkonné a kontrolní. 
Z hlediska funkce a postavení je ale na místě členění na exekutivní a neexekutivní (všichni 
neexekutivní členové nejsou současně kontrolními) a dále členění na závislé a nezávislé. 
K charakteristice dualistického organizačního modelu na s.5 (není opět zcela jisté, jaký  model má 
autor na mysli) lze podotknout, že dozorčí rada je v německém prostředí nejen orgánem kontrolním, 



ale i orgánem určujícím základní zaměření obchodního vedení a je považována za silový  orgán, 
neboť volí představenstvo. Primární volba představenstva valnou hromadou je tuzemskou 
odchylkou od německého organizačního modelu akciové společnosti.  Není také zcela přesné 
tvrzení na s. 20, že správní rada je částečně nadána obchodním vedením, neboť to náleží 
statutárnímu řediteli a správní rada mu nemůže v této oblasti dávat  žádné nevyžádané pokyny. 
Může však rozhodnout jakoukoli záležitost. Nelze též  hovořit o „komplexní“ úpravě (s.21). Autor 
měl zřejmě na mysli úpravu speciální, nikoli komplexní. Na s. 23 se – opět  nepřesně -   hovoří o 
„voleném“ zástupci člena správní rady, který  je právnickou osobou. K pojednání o kumulativním 
hlasování, jehož zařazení je na místě, lze podotknout, že možnost prosadit kandidáta menšinových 
akcionářů závisí na počtu volených členů a na případném „stupňování“ jejich volebního období. 
Funkčnost této úpravy bude zřejmě jen omezená. V pojednání o vzniku funkce statutárního ředitele 
postrádám možnost jeho volby valnou hromadou, určí-li tak stanovy. Nedomnívám se také, že volba 
náhradníků (ať už do správní rady, představenstva, dozorčí rady či statutárního ředitele) nebude 
v využívána. Na s. 5 jde zřejmě o nedorozumění, neboť e statutární ředitel není orgánem 
rozhodujícím o podílu na zisku (s. 51).  

Literatura 

Seznam použité literatury je dostatečně rozsáhlý a obsahuje reprezentatitní díla české i 
anglické  komercialistky. Diplomant měl situaci ztíženou tím, že v současné době není k dispozici 
rozsáhlejší časopisecká či monografická literatura zpracovávající český model monistické 
organizační struktury. Na použitý  pramen autor odkazuje v souladu s citačními standardy a 
gramaticky přesně.   

Formální stránka práce

 Práce má vcelku dobrou formální úroveň. Gramatické nedostatky se vyskytují v interpunkci. 
 

Závěrečné hodnocení práce: 

Diplomovou práci považuji za způsobilou obhajoby, k níž ji tímto doporučuji. Předběžně 
navrhuji hodnotit ji známkou „velmi dobře“  s tím, že konečná klasifikace závisí na vystoupení 
diplomanta při obhajobě. 

Pro obhajobu navrhuji, aby se autor  mimo jiné zamyslel  nad  otázkou, zda může statutární 
ředitel požádat podle § 51 odst. 2  z.o.k. o pokyn v oblasti obchodního vedení i správní radu. 
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