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Cílem práce diplomanta vymezeném v úvodu práce bylo „zanalyzovat
charakteristiky pojištění odpovědnosti za škody členů orgánů akciové společnosti,
objasnit povahu a účel tohoto pojistného produktu a zhodnotit jeho praktické využití v
korporátní sféře společnosti“ … „ukázat případy, ve kterých může být toto pojištění pro
členy orgánů akciové společnosti a pro akciové společnosti samotné pojistným
produktem…“ …a… „též zmapovat aktuální nabídku předmětného pojistného produktu na
českém pojistném trhu a zjistit, jak je toto pojištění využíváno v zahraničí.“
Podle mého názoru diplomant tento cíl v podstatě splnil. Práci strukturoval
diplomant tak, že po úvodním vymezení postavení (resp. povinností) členů statutárních
orgánů akciové společnosti analyzoval právní problematiku odpovědnosti za škody (újmy)
a možnosti náhrady této škody (újmy). Posléze diplomant provedl čtenáře materií
pojištění odpovědnosti za škodu (újmu). Závěrečná část práce je posléze syntézou
předchozích teoretičtějších částí práce aplikovanou na vlastní zkoumané téma – pojištění
odpovědnosti členů statutárních orgánů za škodu (újmu).
Jedná se o téma poměrně málo rozebírané a posuzovaná diplomová práce je proto
podle mého názoru přínosná. Jedná se o téma, které je náročné jak na znalosti
ekonomických souvislostí, tak na znalosti právních institutů, konceptů a vlastní právní
úpravy.
Z metod použitých v diplomové práci je možné uvést zejména komparaci,
abstrakci, indukci, syntézu i analýzu.
Práce podává podle mého názoru logický přehled zkoumané problematiky. Svým
rozsahem – 100 stran psaného textu – diplomová práce bohatě splňuje normovaný
minimální rozsah.

1

Úprava diplomové práce je provedena na požadované úrovni, stejně jako
stylistická a jazyková úroveň diplomové práce. Citace jsou přehledné a jsou provedeny
na požadované úrovni.
Otázka k zodpovězení:
Pojištění negativních důsledků určité činnosti obecně zvyšuje riziko jednání ovlivněného
morálním hazardem. Jakým způsobem lze omezit „morálně hazardní“ jednání pojištěných
členů statutárních orgánů?
Vzhledem k úrovni zpracování diplomové práce po formální stránce, kde práci
hodnotím jako dostatečně rozsáhlou a na vhodné grafické úrovni, i po stránce obsahové,
doporučuji práci k obhajobě a navrhuji hodnotit práci v případě zodpovězení doplňujících
otázek, jako výbornou.
V Praze dne 15. září 2014
…………….……………………………………
JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D.
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