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Posudek oponenta diplomové práce 

  

Jméno diplomanta:  Petra Borkovcová 

Téma diplomové práce: Právnická osoba jako člen orgánu kapitálové obchodní 

společnosti 

Rozsah:        105 stran vlastního textu 

Datum odevzdání práce: 20. 11. 2015 tištěná verze a elektronická verze  

 

Aktuálnost (novost) tématu:  

Téma považuji za velmi aktuální. Rekodifikace soukromého práva přinesla několik změn a 

výkladových problémů, o nichž probíhá rozsáhlá odborná diskuse a které si zaslouží 

uceleného zpracování i v diplomové práci. Mezi tato témata lze řadit i členství právnické 

osoby ve voleném orgánu kapitálové společnosti 

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

Způsobem, jakým diplomantka ke zpracování práce přistoupila, řadí diplomovou práci mezi 

práce pro zpracování velmi obtížné. Stěžejní část práce je postavena totiž na komparaci se 

zahraničními úpravami, u níž nelze vyjít pouze ze zákonných textů, ale je třeba zohlednit i 

jejich doktrinální a judikaturní výklad, případně přístup praxe. To je velmi náročné a u 

hlavních, byť ne všech zkoumaných právních řádů, se o to diplomantka snaží. Náročnost 

tématu je dána i tím, že jde o problematiku v zásadě novou, k níž není příliš mnoho literatury. 

Hodnocení práce 

1) splnění cíle práce  

Diplomantka si vytkla za cíl představit problematiku členství právnické osoby ve voleném 

orgánu v širším kontextu a poskytnout čtenáři základní představu o tom, jaké přínosy a jaká 

rizika s sebou tato změna v českém právním řádu přináší. Naplnění takto vymezeného cíle se 

diplomantce daří. 

2) samostatnost při zpracování tématu 

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

3) logická stavba práce 

Práce je členěna logicky a přehledně. Jednotlivé kapitoly na sebe věcně navazují. Práce 

vyjma úvodu a závěru je rozdělena do čtyř částí. První kapitola je věnována zkoumání, zda a 

případně za jakých podmínek je přístupné členství právnické osoby v orgánech kapitálových 

společností v Evropě a některých dalších vybraných zemí. Druhou kapitolu diplomantka 

zaměřuje na historický exkurz zkoumané otázky v českém právu. V třetí kapitole diplomantka 

pojednává o platné právní úpravě. Čtvrtou kapitolu diplomantka věnuje výhodám, nevýhodám 

a rizikům spojeným s členstvím právnické osoby ve volených orgánech kapitálových 

společností. Struktura práce je zvolena velmi vhodně. Velmi oceňuji, že každá kapitola je 

zakončena dílčím shrnutím poznatků, ke kterým diplomantka dospěla. 

4) hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu) 

Práci po obsahové stránce považuji za vynikající překračující vysokou měrou průměrnou 

úroveň diplomových prací. Diplomantka dokáže formulovat otázky a hledat na ně odpovědi. 

Předestírá i své názory, které přiměřeným způsobem odůvodňuje. Práce svědčí o tom, že 
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diplomantka má již vyzrálé právní myšlení, že dokáže o problémech uvažovat v souvislostech 

a zaujímat kritické stanovisko k názorům jiných autorů či soudů. Diplomantkou používaná 

argumentace je korektní, dostatečně podrobná a reflektující názory odborných veličin. 

Diplomantka zvládá srovnání odlišných právních názorů a rovněž tak dovede teoretický 

výklad zkombinovat s praktickými poznatky. O některých názorech autorky lze sice 

diskutovat, ale to považuji s ohledem na vyspělost argumentace za klad diplomové práce, 

nikoli za její nedostatek. 

5) práce s literaturou 

Literatura je velmi bohatá a zahrnuje i větší množství zahraničních titulů. Vesměs většina 

z nich se promítá do vlastního textu práce. Lze konstatovat, že práce s literaturou je velmi 

precizní. Poznámkový aparát je rovněž velmi rozsáhlý (316 poznámek pod čarou) a plně 

funkční. Diplomantka cituje způsobem ve vědecké práci obvyklým. 

6) jazyková a stylistická úroveň  

Stylistická úroveň práce je na vysoké úrovni, kvalita vyjadřování je rovněž výborná. Práce je 

čtivá. Formální vady práce téměř nevykazuje. 

7) úprava práce (text, grafy, tabulky) 

Úprava práce je standardní.  

Otázky k zodpovězení při obhajobě 

K zodpovězení při obhajobě předestírám diplomantce k zamyšlení následující otázky: 

Portugalská úprava není zcela jasná. Lze hovořit o právnické osobě jako členovi orgánu 

anebo jde o právo společníka-právnické osoby určit fyzickou osobu členem orgánu? Jak lze 

rozumět tvrzení na str. 26, že v případě portugalské úpravy jde o nepřímé zastoupení? 

Jak nejvhodněji de lege ferenda řešit situaci, není-li určen zástupce právnické osoby? Jaké 

důsledky by s takovou situací měl zákon spojovat? 

Může být zástupcem právnické osoby ve voleném orgánu její zaměstnanec? 

Závěrečné hodnocení 

Jde o vysoce kvalitní práci, která nejen svým rozsahem, ale i úrovní zpracování přesahuje 

obvyklou úroveň diplomových prací, a proto ji považuji za způsobilou pro připuštění k ústní 

obhajobě. Předběžně navrhuji diplomovou práci ohodnotit klasifikačním stupněm výborně.  

 

 V Praze dne 17. prosince 2015 

 

 

JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D. 

          oponent diplomové práce  


