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Aktuálnost tématu a jeho náročnost

Uchazeč zvolil jako téma své diplomové práce problematiku odměňování statutárních 
orgánů akciových společností. Toto téma je mezi odbornou veřejností hojně diskutovaným a 
zpracovávaným tématem. Jde rovněž o téma nadmíru praktické.

S ohledem na aktuálnost rekodifikace českého soukromého práce, konkrétně změn 
v právní úpravě odměňování v zákoně o obchodních korporacích, jakož i se zřetelem 
k posunům a trendům v oblasti odměňování v zahraniční a na půdě Evropské Unie, lze volbě 
tématu přisvědčit.
 
Struktura práce a použité metody

Práce je vedle úvodu a závěru rozdělena na čtyři kapitoly, přičemž první tři se věnují 
právní úpravě odměňování v České republice, čtvrtá kapitola se zaměřuje na problematiku 
odměňování ve Velké Británii. Uchazeč v úvodu práce podává obecnou charakteristiku 
odměňování a soustřeďuje na problém zastoupení a motivační funkci odměňování v 
obchodních společnostech. Následuje kapitola pojednávající o odměně jako takové a o jejích 
vybraných druzích. Po velmi stručném vymezení pojmu odměna (které by snad s ohledem na 
zaměření práce mohlo být poněkud obsáhlejší), se autor, aniž  by vysvětlil důvody vedoucí ho 
k takovému výběru, zabývá odměnou ve formě tantiémy, dále pak opčními programy a 
naturálním plněním. V navazující kapitole diplomant podrobuje bližšímu rozboru právní 
úpravu odměňování členů statutárních orgánů obsaženou v zákoně o obchodních korporacích. 
Zde blíže vysvětluje pojem, formu a obsahové náležitosti smlouvy o výkonu funkce a její 
schválení valnou hromadou společnosti (včetně důsledků neschválení).

Větší část práce se poté zaměřuje na problematiku uzavření smlouvy o výkonu funkce 
v režimu zákoníku práce a na problematiku tzv. souběhů funkce. Autor zde předkládá řadu 
názorů (ve většině případů převzatých) ve prospěch i proti výše uvedeným možnostem.

Navazující části práce se zabývají schvalováním smlouvy  o výkonu funkce 
v dualistickém a monistickém systému organizační struktury akciové společnosti, jakož i 
odměnou poskytovanou na základě zákona a na základě vnitřního předpisu.

Teprve závěrečná kapitola (vyjma závěru) se v souladu s tématem práce věnuje 
zahraniční úpravě odměňování členů statutárních orgánů, a to úpravě britské. Problematice 
odměňování se však diplomant z 9 stran popisujících britskou úpravu, věnuje odměňování na 
necelých 6 stranách, a to i přesto, že v loňském roce došlo ve Velké Británii k přelomové 
změně v regulaci odměňování (té se autor věnuje v pouhém 1 odstavci).



Lze shrnout, že takto zvolená struktura práce pokrývá zvolené téma pouze z části. 
Zahraniční úprava je reflektována minimálně (opomenuta je existující, jakož i plánovaná 
regulace odměňování na půdě Evropské Unie). Komparativní část chybí zcela, když prostý 
popis české a britské regulace odměňování nelze považovat za komparaci.

Práce je do značné míry popisná a jen zřídka v ní lze nalézt vlastní názor diplomanta 
podložený odpovídající úvahou.

Samostatnost při zpracování tématu

Diplomant zpracoval své téma samostatně. Vlastní názory diplomanta však práci 
chybí. Diplomant do značné míry převzal argumenty vyplývající z dostupné literatury, aniž by 
se k nim kriticky vyjádřil. Práce tak postrádá  přidanou hodnotu. Kladně lze hodnotit jen 
diplomantův (byť popisný) vhled do regulace odměňování ve Velké Británii

Obsahová stránka práce

Způsob zpracování naznačuje  spíše omezenou  přípravu autora na zpracování tohoto 
tématu. Hlavním nedostatkem práce je minutí se s jejím tématem. Práce nepředkládá 
srovnávací pohled, ale obsahuje dvě zcela oddělené popisné části (českou úpravu odměňování 
a britskou).
 
Literatura a judikatura

Seznam použité literatury lze považovat za přiměřený, ačkoli pro řadu závěrů 
diplomanta lze jistě najít oporu v dalších pramenech. Diplomant pracuje jen  s velmi 
omezeným okruhem judikatury  Nejvyššího soudu ČR (až  na výjimky využil  judikaturu pouze 
při rozboru problematiky tzv. souběhu funkcí). Na použité prameny odkazuje v souladu s 
citačními standardy, avšak často gramaticky nepřesně. Odkazy na použitou literaturu a 
judikaturu působí vizuálně nekonzistentně a navozují dojem, že byly (v odlišném znění) 
převzaty z jiné literatury. 

Formální stránka práce

Po formální stránce má diplomová práce podprůměrnou úroveň. Obsahuje značné 
množství překlepů (např. str. 4, 18, 20), dále gramatické (např. str. 35) a stylistické chyby 
(např. str. 18, 20).

Způsob vyjadřování uchazeče a řada chyb ve větné skladbě (např. str. 15), špatná 
interpunkce (např. str. 11), nekonzistentní poznámky pod čarou (např. pozn. č. 31 a 34, 38 a 
45, apod.), navozují dojem, že autor po sobě práci již nedočetl (viz též např. nedokončená 
věta na str. 19).

Závěrečné hodnocení práce:

Diplomovou práci považuji po značném váhání ještě za způsobilou obhajoby. 
Předběžně navrhuji hodnotit  ji známkou „dobře“ s tím, že konečný závěr  závisí na 
vystoupení diplomanta při obhajobě.



V průběhu obhajoby nechť autor zodpoví následující dotazy:

Skutečně je možné uzavřít smlouvu o výkonu funkce člena statutárního orgánu společnosti 
jako smlouvu pracovní? Jaké jsou další argumenty diplomanta pro závěr o přípustnosti 
takovéhoto režimu smlouvy o výkonu funkce?

Jaké důvody vedly členy statutárních orgánů společností k sjednávání souběžným pracovních 
smluv na výkon obchodního vedení?

Lze úpravu rozdělení působnosti do oborů dle § 156 odst. 2 NOZ vztáhnout i na jednatele, 
kteří netvoří kolektivní statutární orgán?

Jaké jiné plnění může být členu statutárního orgánu poskytnuto dle § 61 odst. 1 ZOK? 

Jak se liší schvalování odměn v britských společnostech kótovaných a nekótovaných?
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