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Aktuálnost tématu a jeho náročnost 

 

Uchazeč zvolil za téma své diplomové práce stále aktuální problematiku právního 

režimu členů volených orgánů kapitálové obchodní korporace. Zajímavost tématu podtrhuje 

skutečnost, že zákon o obchodních korporacích přinesl řadu změn, které se dotýkají právě 

právního postavení uvedených osob. Autorově tématu lze tudíž přisvědčit a téma lze označit 

za středně náročné až náročnější.  

 

 

Struktura práce  

 

Práce je přehledně členěna. Na prvních 25 stranách se autor zabývá obsahem pojmu 

péče řádného hospodáře člena volného orgánu kapitálové obchodní korporace, mírou této 

péče, povinností loajality a pravidlem podnikatelského úsudku v rámci úpravy obchodního 

zákoníku. Ve druhé části práce pojednává o těchto otázkách v „rekodifikačních 

souvislostech“. I takový přístup lze hodnotit jako odpovídající cíli práce, který si autor vytýčil 

v jejím úvodu.  

 

Samostatnost při zpracování tématu 

 

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

zpracoval odbornou literaturu.  

 

 

Obsahová stránka práce 

 

 Z posuzovaného textu je zřejmé, že se autor se zkoumanou problematikou dobře 

seznámil. Při zpracování svého tématu potupoval většinou tak, že shromažďoval názory 

jednotlivých komercialistů, které spíše stručněji okomentoval. V práci jsou tudíž, kromě 

relativně širokých citací, prezentovány i vlastní názory diplomanta. Obdobně pracuje autor i 

s relevantní judikaturou. Ocenit je třeba skutečnost, že vybraná soudní rozhodnutí jsou 

testována z pohledu jejich využitelnosti ve změněných právních podmínkách. Ze způsobu 

zpracování je zřejmý zájem diplomanta o zvolené téma.  

Z dílčích připomínek a diskusních námětů lze uvést například následující: souhlasím, 



že pravidlo podnikatelského úsudku kryje jen podnikatelské rozhodování. Bude ale zřejmě 

třeba v některých odůvodněných případech (zejména změna rozhodování soudů) obdobně 

přistoupit i k posouzení legálnosti rozhodnutí členů orgánů či se alespoň takovou možností 

zabývat (s. 25). Také lze poznamenat, že hrozba sankcí za porušení povinnosti člena orgánu je 

efektivní do té míry, do níž lze újmu vymoci (což při rozsáhlých újmách bývá značně 

problematické a také praktické zkušenosti ukazují, že obchodní korporace k tomuto 

soukromoprávnímu postihu přistupují spíše výjimečně). Závěr o nezávaznosti/závaznosti 

vyžádaného pokynu valné hromady je diskusní. Zajímavé v této souvislosti by byly názory 

německé doktríny a komentářové literatury, neboť německá právní úprava vyžádaných 

pokynů byla modelem pro českého zákonodárce (s. 47). Pokud se autor přiklání 

k nezávaznosti, měl pak specifikovat podmínky (nepochybně rozpor pokynu se zákonem, 

stanovami). Otázkou je závaznost pokynu, který je sice legální, ale hospodářsky nevhodný. 

S autorovým názorem o možnosti prominutí újmy způsobené členem orgánu (s. 56) se 

neztotožňuji, i když respektuji skutečnost, že jde o velmi diskutovaný a otevřený problém. 

 

 

Literatura  

 

Seznam použité literatury obsahuje některé reprezentativní prameny komercialisty, i 

když není příliš rozsáhlý. Uchazeč pracoval i s relevantní judikaturou. Na použitý pramen se 

odkazuje v souladu s citačními standardy a gramaticky přesně.   

 

 

Formální stránka práce 

 

 Po formální stránce má diplomová práce velmi dobrou úroveň.  

 

 

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.  
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