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Aktuálnost tématu : 

 

Autor si ke svému zpracování vybral velmi zajímavé a lze říci stále aktuální téma věnující se 

problematice souběhu funkcí člena představenstva a zaměstnance akciové společnosti. Autor se díky 

výběru tohoto tématu dotýká obecnější problematiky souběhu funkce člena statutárního orgánu 

obchodní společnosti a zaměstnaneckého poměru ve vazbě na výkon činností, které spadají do rámce 

povinností člena statutárního orgánu. Autor sice toto téma omezil pouze na problematiku souběhu ve 

společnosti akciové, nemohl však nepojednat zvolenou problematiku v obecnějším rámci. Lze 

konstatovat již v úvodu tohoto posouzení, že autor tento záměr zcela naplnil, když předložil práci, 

která je komplexním pohledem na zkoumanou problematiku reflektujícím nejen stanoviska a názory 

odborné literatury, ale též veškeré dostupné judikatury.  

 

 

Náročnost práce : 

 

Zvolené téma lze hodnotit jako stále velmi živé, když zejména ve vazbě na rozhodnutí některých 

centrálních orgánů státní správy, jakož i obecných soudů, byla této problematice věnována v odborné 

literatuře zvýšená pozornost. Autor měl k dispozici řadu různých stanovisek a názorů, které byly 

v odborné literatuře prezentovány, a měl tak dostatečné podklady pro vytvoření rámce výkladu 

zkoumané problematiky. Na druhé straně však nemohl vystačit pouze s reflexí těchto názorů a 

stanovisek, ale téma vyžadovalo, aby autor zaujímal svá vlastní stanoviska na základě dostatečné 

argumentace opírající se nejen o úvahy nad platnou právní úpravou, ale též o zhodnocení dostupné 

judikatury. Nadto byla pozice autora nelehká i v tom, že v době, kdy svoji práci zpracovával, platila 

ještě úprava obsažená v obchodním zákoníku, ale zároveň již bylo zřejmé, že patrně od 1.1.2014 

vstoupí v účinnost úprava nová obsažená jak v občanském zákoníku (ve vazbě na obecné vymezení 

právnických osob a členů orgánů v právnických osobách), tak i v zákoně o obchodních korporacích 

(ve vazbě na obchodní společnosti a družstva). Bylo proto nezbytné, aby se autor zabýval jak právní 

úpravou de lege lata, tak i úpravou de lege ferenda, což autor vhodně a v dostatečné míře ve své práci 

využil. 

 

 

Hodnocení práce : 

 

1) Splnění cíle práce 

 

Autor v úvodu své práce konstatuje, že při zpracovávání rigorózní práce tematicky vycházel 

z diplomové práce, kterou na závěr svého magisterského studia zpracoval. Zároveň konstatoval, že 

cílem rigorózní práce bylo vzít v potaz všechny nové skutečnosti a zrevidovat či argumentačně 



prohloubit závěry obsažené v diplomové práci a podívat se též na souběh funkcí dosud opomíjenou 

optikou nejen nové právní úpravy, ale též srovnávací analýzy zejména s německou právní úpravou.  

 

Lze konstatovat, že tento cíl autor beze zbytku naplnil. Předložená rigorózní práce je především zcela 

uceleným a komplexním pojednáním o zvolené problematice. Autor se nejprve v úvodních kapitolách 

věnuje obecnému vymezení problematiky souběhu funkcí, jeho vývoji, vzniku a také důsledkům, které 

přináší, aby následně, ve vazbě na právní úpravu obsaženou v obchodním zákoníku, vyložil možné 

varianty řešení problematiky souběhu funkcí, a to jak v jejich teoretické úvahové rovině, tak také ve 

vazbě na možné způsoby legislativní úpravy. Autor velmi vhodně využívá srovnání s německou právní 

úpravou a své výklady prohlubuje též o judikaturní závěry, které argumentačně podkládá a vysvětluje. 

Kladně hodnotím, že autor nepracuje s judikaturou pouze ve vazbě na vyslovenou právní větu, ale 

vždy zaměřuje pozornost na skutkový děj a obecně na závěry, které ve vazbě na tento skutkový děj 

soud přijal.  

 

2) Samostatnost při zpracování tématu 

 

V práci jsem neobjevil žádné pasáže, které by svědčily o snaze autora čerpat z odborných pramenů, 

aniž by byla provedena příslušná citace či odkaz. Kladně hodnotím zejména rozsah použité odborné 

literatury a též dosah judikatury, která byla v práci využita. 

 

3) Logická stavba práce 

 

Proti logickému a systematickému uspořádání práce nemám žádných připomínek. Práce je kvalitní, 

text je přehledný a čtivý, jednotlivé kapitoly na sebe vzájemně logicky navazují. Autor ve svém 

výkladu postupuje v logické struktuře, nejdříve od obecných, následně ke konkrétním a specifickým 

výkladům. 

 

4) Hloubka provedené analýzy 

 

Jak již bylo konstatováno, autor se především pokusil o komplexní pojednání právní úpravy a reflexe 

problematiky souběhu funkcí člena statutárního orgánu akciové společnosti a zaměstnance. Autor se 

nevyhýbá žádné z dílčích otázek, které v souvislosti s právní úpravou a též rozhodnutími obecných 

soudů, případně orgánů státní správy vznikají, přičemž kladně hodnotím, že dostatečnou pozornost 

věnuje nejen právní úpravě platné a účinné v době, kdy práci zpracovával, ale pokouší se také nastínit 

problematiku souběhu funkcí ve světle rekodifikace soukromého práva, a to v době, kdy kromě 

zákonného textu a důvodové zprávy nemohl mít žádné jiné zdroje, ze kterých by mohl čerpat. Autor se 

nedopouští žádných pochybení či nedostatků, celkově mohu hodnotit práci jako velmi kvalitní a jako 

ucelené pojednání o zkoumané problematice. 

 

5) Práce s literaturou 

 

Velmi kladně hodnotím rozsah odborné literatury, který autor použil, považuji jej za dostatečný a 

zcela přiměřený zvolenému tématu. 

 

6) Jazyková a stylistická úroveň 

 

Jazyková a stylistická úroveň práce je velmi dobrá a nemám k ní zásadních připomínek. Text je čtivý, 

přehledný, formulace jsou přesné a výstižné. Drobnou výtku si dovolím učinit vůči některým 

nedostatkům v užívání interpunkčních znamének, jinak však mám za to, že autor věnoval dostatečnou 

pečlivost zpracování své práce. 

 

7) Úprava práce (texty, grafy, tabulky) 

 

K formální úpravě práce nemám žádných připomínek, celkově působí práce kvalitním dojmem, je 

přehledná a srozumitelná. 



 

Otázky k zodpovězení při obhajobě 

 

Vzhledem k tomu, že autor svoji práci zpracovával v době, kdy byla platnou a účinnou úprava 

obsažená v obchodním zákoníku, zatímco ústní obhajoba již bude konána v době, kdy je platnou a 

účinnou úprava obsažená v novém občanském zákoníku a v zákoně o obchodních korporacích, bylo 

by vhodné, aby se problematice souběhu funkcí člena představenstva akciové společnosti a 

zaměstnance ve světle této nové právní úpravy autor podrobně věnoval u ústní obhajoby. Měl by 

především vymezit, jaké změny nová právní úprava přinesla, a měl by se vyjádřit, zda tyto změny lze 

v obecné rovině hodnotit za pozitivní či negativní a z jakého důvodu. 

 

 

Závěrečné hodnocení 

 

Posuzovanou rigorózní práci, s přihlédnutím k výše uvedenému, považuji za zcela odpovídající úrovni 

požadované na rigorózní práce a plně ji doporučuji k ústní obhajobě. Navrhuji její klasifikaci stupněm 

výborně.   

 

 

 

V Praze dne 12.2.2014 
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