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P o s u d e k

rigorózní práce p. Mgr. Marka  Š u l y  nazvané Souběh funkcí člena představenstva 
a zaměstnance akciové společnosti

Posuzovaná práce se zabývá tématem, které svého času dosti vzrušeným způsobem
v některých, zejména teoretických kruzích, vzbuzovalo protichůdnou polemiku. A jak 
se zdá, možná se v ní bude pokračovat i po nabytí účinnosti nových 
soukromoprávních předpisů. Na rozdíl od autora se však nedomnívám, že o něm
debatovala celá právní veřejnost, jak uvádí na str. 7, ale jen ta, které se tím či oním 
způsobem problematika dotýkala nebo se o ni speciálně zajímala.

Autor rozvrhl práci do osmi částí, včetně úvodu a závěru. Jednotlivé části pak vnitřně 
člení do kapitol příp. i podkapitol, takže každá část tvoří samostatný celek, přičemž 
tyto celky mají logickou návaznost. Postupuje od obecného ke zvláštnímu, takže se 
nejprve zabývá souběhem funkcí, porovnáním pracovního a obchodně právního 
vztahu, právům a povinnostem z těchto vztahů vyplývajících, aby se pak 
v následujících částech věnoval právní úpravě zakotvené v obchodním zákoníku. 
Autor neopomenul zaměřit se i na souběh funkcí v nových soukromoprávních 
předpisech, tedy v novém občanském zákoníku a v zákoně o korporacích. Poměrně 
rozsáhlý je pak závěr práce, který mě velice zaujal. V něm autor shrnuje své názory, 
které získal již při psaní své diplomové práce a které pak, pod hlubším zájmem, ale i 
studiem dalších pramenů nakonec zkorigoval. S jeho myšlenkami a názory 
uvedenými v závěru lze naprosto souhlasit. Některé kapitoly však ztratí, s účinností 
nové právní úpravy,význam, ve velice krátké době už budou pasé, což se dá nepřímo
dovodit v důsledku nové platné úpravy.

O b s a h o v o u stránka posuzované práce lze vcelku pozitivně hodnotit, 
obsahuje desítky odkazů na odbornou literaturu, stejně tak i  na řadu judikátů, 
přičemž se k některým z nich rigorózant staví i dosti kriticky. Názory jiných autorů 
nepřebírá bezmyšlenkovitě, v případě, že s některými nesouhlasí, příp. i k nim 
zaujímá vlastní stanovisko, umí ho formulačně, ale i obsahově dobře vyjádřit. Má o 
vybraném tématu přehled a také velice dobré znalosti. Jazyk práce je kultivovaný, 
jasný a srozumitelný. 
Nepřesností není v práci mnoho, za všechny uvádím např. str. 17, kde autor hovoří o
nezavinění, o kterém se však při této souvislosti nedá hovořit, neboť jde o 
odpovědnost objektivní. Na str. 78 hovoří o „připravované“ rekodifikaci – ta snad už 
byla ukončena, ne? Na str. 86 autor zmiňuje desetiměsíční objektivní lhůtu, což je asi 
možno hodnotit spíše jako přepis než neznalost. Je-li pravdivý výrok autora zákona o 
obchodních korporacích, a nemám důvod mu nevěřit, pak bych od něho očekávala 
jinou a fundovanější argumentaci a současně návrh, jak tento nedostatek odstranit 
než tu, která je uvedena na str. 91 

F o r m á l n í  stránka práce tvoří nezpochybnitelnou součást práce. Mám k ní 
výhradu spočívají v tom, že první část práce je číslována už od str. 6 a text práce 
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končí str..107, přičemž další stránky jsou číslovány do str. 122, ale jsou tvořeny 
seznamem použitých zkratek, použité literatury, judikaturou, resumé a abstraktem. 
Takovéto číslování je dosti neobvyklé, přičemž se nedomnívám, že by nebylo 
naplněno penzum požadovaného počtu stran s ohledem na velký počet poznámek 
pod čarou. 
Pokud pak jde o nepřesnosti vyskytující se v práci, není jich mnoho, přesto se najdou
Zpravidla se jedná o přepsání nebo interpunkci. Tak např. mohu uvést příkladmo str. 
12, 14, 23, 29,46, 50, 83, na str. 84, avšak  osoby ověřili!!, 102.

           Posuzovaná rigorózní práce splňuje požadavky na tyto práce kladené a proto 
doporučuji její ústní obhajobu.

Praha, květen 2013
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