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Posudek vedoucího diplomové práce 

  

Jméno diplomanta:  Martin Heinzel 

Téma diplomové práce: Smlouva o výkonu funkce 

Rozsah:        63 stran vlastního textu 

Datum odevzdání práce: 11. 3. 2015 (tištěná verze) 10. 3. 2015 (elektronická verze) 

 

Aktuálnost (novost) tématu:  

Tématem práce je smlouva o výkonu funkce. S ohledem na novinky spojené s ní v zákoně o 

obchodních korporacích a na jejich nejednoznačně přijímaný výklad jde o aktuální téma. 

Náročnost práce (teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování, použité metody). 

Práce je pro zpracování spíše méně obtížná. K jejímu zpracování je nezbytné být obeznámen 

s dosavadní českou a zahraniční doktrínou a judikaturou týkající se vybraných otázek 

souvisejících se smlouvou o výkonu funkce, a na tomto základě provést jejich porovnání s novou 

úpravou a zhodnotit jejich další použitelnost. 

Hodnocení práce 

1) splnění cíle práce  

Cílem diplomanta není poskytnout vyčerpávající výklad smlouvy o výkonu funkce. Po konzultaci 

se mnou omezil práci jen na dva základní okruhy otázek, kterými se podrobněji zabývá, a to 

otázce přiměřenosti použití příkazu na vztah obchodní korporace a člena jejího voleného orgánu a 

otázce odměňování ve smlouvě o výkonu funkce. Naplnění tohoto cíle se diplomantovi daří 

omezeně. 

2) samostatnost při zpracování tématu 

Nelze pochybovat o tom, že práce byla vypracována diplomantkou zcela samostatně.  

3) logická stavba práce 

Práce vyjma úvodu a závěru je rozdělena do tří kapitol. V první kapitole by diplomant měl vymezit 

s ohledem na zvolené téma smlouvu o výkonu funkce a věnovat se její základní charakteristice. 

To však první kapitola plní jen omezeně, trochu odtaženě od dalších částí práce se v ní diplomant 

věnuje otázce souběhu funkcí; navíc toto téma je svým rozsahem určeno pro samostatnou 

diplomovou práci. S otázkou souběhu funkcí se diplomant řádně nevypořádává, diplomant totiž 

směšuje souběh funkcí, tj. situaci, kdy konkrétní osoba zastává ve společnosti dvě pozice (funkci 

člena statutárního orgánu a funkci vrcholového zaměstnance), a otázku režimu smlouvy o výkonu 

funkce, a sice zda se může řídit zákoníkem práce (zcela nebo částečně).   

Stěžejní je druhá a třetí kapitola. Ve druhé kapitole se diplomant věnuje subsidiárnímu použití 

úpravy příkazu na vztah mezi členem voleného orgánu obchodní korporace a obchodní korporací; 

chybí zde však bližší provázanost s institutem smlouvy o výkonu funkce. Třetí kapitolu diplomant 

zaměřuje na otázku odměňování ve smlouvě o výkonu funkce. Teprve v této kapitole se věnuje 

otázkám, které měly být řešeny v úvodu, a to formě smlouvy, jejím náležitostem a procesu 

schvalování. Obsah kapitoly tak stejně jako v případě první kapitoly zcela nekoresponduje 

s obsahem. 

Uzavírám tak, že práce není vhodně strukturována. 

4) hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu) 

Předloženou práci nepovažuji po obsahové stránce za příliš přesvědčivou. Diplomant se snaží ve 

zvoleném tématu zorientovat a přiměřeným způsobem jej zpracovat. Lze pochválit, že se omezil 
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v zásadě jen na dva okruhy problémů, aby se jim mohl věnovat do potřebné hloubky, přesto 

mnohé pasáže jsou povrchní či zkratkovité (např. kap. 2.7, 2.12, 2.14) a se zvolenými tématy plně 

nekoresponduje úvodní první kapitola. 

Vedle povrchnosti se diplomant dopouští i nepřesností. Hlubší rozbor by si zasloužila např. 

otázka, zda smlouva o výkonu funkce může být sjednána jako smlouva pracovní (str. 10), či 

rozhodnutí Nejvyššího soudu citované v poznámce pod čarou č. 19, V první kapitole dochází 

diplomant k závěru, že není-li odměna ve smlouvě o výkonu funkce sjednána, je výkon funkce 

bezplatný; jde o velice zkratkovitý závěr (např. i když smlouva o výkonu funkce o odměně mlčí, 

může odměnu přiznat valná hromada samostatným rozhodnutím mimo rámec smlouvy o výkonu 

funkce). Na str. 18 diplomant hovoří o koncepční změně v teorii právnických osob, k ničemu 

takovému ale nedošlo, zákonodárce jen upřednostnil jednu teorii před druhou a v teorii se nadále 

diskutuje, zda takové řešení zákonodárce je vhodné. Poznámka pod čarou č. 44 o tom, že 

korporace nemůže mít postavení příkazníka, není zcela srozumitelná. Z kapitoly 2.1 není zcela 

pochopitelné, o jakou argumentaci diplomant opírá závěr, že § 2430 obč. zak. se na vztah člena 

voleného orgánu a obchodní korporace nepoužije. Rovněž tak argumentace k § 2431 obč. zak. 

není zcela přiléhavá, základem bylo se vypořádat s tím, proč člen voleného orgánu není z titulu 

této funkce považován za podnikatele - dostatečným by bylo vyjít z argumentace použité 

v citovaných soudních rozhodnutích, anebo i teorie (u člena voleného orgánu totiž absentuje jak 

znak nezávislosti, tak znak podnikatelského rizika). V kapitole 2.3 se diplomant zabývá mimo jiné 

i odchýlením se od pokynů podle § 2432 obč. zak. Lze pokyny podle § 2432 obč. zak. chápat ve 

smyslu pokynů, které upravuje zákon o obchodních korporacích? A opravdu se nejvyšší orgán 

může nacházet v pozici příkazce (str. 32)? Ke str. 35 může obchodní korporace udělit členovi 

statutárního orgánu plnou moc? A může být zástupcem obchodní korporace i člen dozorčí rady 

v postavení člena dozorčí rady? Pasáže na str. 36 k zániku závazku z příkazu jsou velmi stručné a 

vůbec neberou v potaz obecnou úpravu orgánů právnických osob v občanském zákoníku či 

zvláštní úpravu v zákoně o obchodních korporacích. Představme si situaci, že členem 

představenstva je právnická osoba, která zanikne v důsledku fúze sloučením. Jejímu právnímu 

nástupci běží nové funkční období, anebo pokračuje to, které započala zaniklá právnická osoba? 

5) práce s literaturou 

Literatura je zaměřena jen na domácí zdroje; v seznamu literatury je uvedeno i několik 

zahraničních pramenů, s kterými diplomant pracoval jen sporadicky v rámci třetí kapitoly. 

Diplomant věnuje dostatečný prostor české judikatuře, i když ji nijak zvláště nerozebírá, ani 

nehodnotí. Poznámkový aparát je přiměřený a je z něj v zásadě patrné, že diplomant pracoval s 

prameny uvedenými v přehledu literatury. Používá-li diplomant zkrácenou verzi citace, např. Eliáš 

2014 (poznámka pod čarou č. 47), byla by taková citace v pořádku, bylo-li by zřejmé z přehledu 

literatury, o které Eliášovo dílo z roku 2014 jde; v přehledu literatury se však žádné dílo z roku 

2014 nenachází. Rovněž není vhodné u této varianty citací, doplňovat „op. cit.“. 

6) jazyková a stylistická úroveň  

Stylistická úroveň práce je v zásadě dobrá. 

7) úprava práce (text, grafy, tabulky) 

Úprava práce je standardní.  

Otázky k zodpovězení při obhajobě 

K zodpovězení při obhajobě předestírám diplomantovi k zamyšlení výše položené otázky. Navíc 

pak žádám o vymezení základní charakteristiky smlouvy o výkonu funkce. 

Závěrečné hodnocení 
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Přes výše uvedené výtky považuji práci za způsobilou pro připuštění k ústní obhajobě. Předběžně 

navrhuji diplomovou práci ohodnotit klasifikačním stupněm velmi dobře až dobře v závislosti na 

úrovni ústní obhajoby. 

 

 V Praze dne 20. dubna 2015 

 

 

JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D. 

          vedoucí diplomové práce  


