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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Diplomantka zvolila téma, jež nabylo na aktuálnosti a naléhavosti teprve rekodifikací 

soukromého práva. Až v jejím rámci zákonodárce otevřel širokou možnost volby či 

jmenování právnické osoby členem volených orgánů kapitálových obchodních společností a 

výrazně proměnil kontext, do něhož zapadá právní úprava takových členů. Nemluvě o 

změnách, jimiž v poslední době prošly stěžejní zahraniční úpravy, jež diplomantka v práci 

rozebírá a které posloužily jako zdroj inspirace pro tuzemské předkladatele.  

 

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

Téma lze hodnotit jako poměrně náročné, zvláště ve světle metod, jež diplomantka použila při 

jeho zpracování. K novému právu (tím spíše k tématu práce) se dosud pojí jen minimum 

pramenů, z nichž mohla čerpat a na něž mohla navázat. Především ale nabídla komparaci 

prakticky se všemi úpravami členských států EU i vybraných dalších zemí, z nichž zvláště 

podrobně rozebrala ty, jež sloužily jako zdroj inspirace tuzemskému zákonodárci, zejména 

britskou a francouzskou. Stav právní úpravy v těchto zemích postihla dokonce v jeho 

historickém vývoji, včetně úvah a diskusí de lege ferenda a stanovisek doktrinálních či 

judikatorních. To vše si vyžádalo náročnou přípravu, studium četných vstupních údajů a také 

značný vklad myšlenkový.  

 

3. Kritéria hodnocení práce 

 

A.  Splnění cíle práce 

Třebaže k tématu existuje v tuzemsku několik odborných pramenů, předložené dílo má co říci 

nového, zvláště pokud jde o fakta týkající se úprav zahraničních. Sám jsem z práce v tomto 

směru načerpal několik nových poznatků, o nichž mi není známo, že by je v českém jazyce 

před tím někdo publikoval. V tomto ohledu tedy diplomantka jednoznačně naplnila cíl, jejž si 

vytkla v úvodu práce. 

 

B.  Samostatnost při zpracování tématu 

Autenticita předloženého díla je evidentní. Nepochybuji o tom, že je výsledkem 

diplomantčiny samostatné práce. Z práce je zřejmé, že diplomantka dobře pronikla do 

odborných zdrojů i problematiky, jíž se věnovala, zorientovala se v ní a porozuměla jejímu 

systému, významu, původu, praktickým dopadům, ale i obecným souvislostem. 

 

C.  Logická stavba práce 

Systematika práce je přehledná a logická. Diplomantka si úvodem vytkla několik stěžejních 

otázek k podrobnému rozebrání a tomuto záměru podřídila strukturu a stavbu práce. 

Přehledně v ní odděluje (a nakonec i vhodně propojuje) poznatky týkající se tuzemského 

práva a úprav zahraničních. Vytkl bych snad jen, že první zmínku o stěžejním anglickém 



rozhodnutí, které se týká posouzení zástupců právnické osoby, jež se stane členem voleného 

orgánu společnosti, coby faktických vedoucí této společnosti, bych spíše nehledal v pasáži 

věnované situaci v maltském, kyperském a italském právu (viz na str. 35). Příkladná je práce 

s úvodem a závěrem díla. Úvod vymezuje cíl a prostředky k jeho dosažení, závěr rekapituluje 

hlavní zjištění, k nimž diplomatka dospěla.  

 

D. Práce s literaturou (využití cizojazyčné literatury) včetně citací 

S dostupnými prameny diplomantka pracuje vzorně. Seznam použité literatury zahrnuje snad 

všechny existující tuzemské zdroje, ať se týkají starého práva, či nové úpravy. Rozsáhlý je i 

katalog pramenů zahraničních, vydaných hned v několika různých jazycích. Tomu odpovídá 

bohatý poznámkový aparát, který je navíc precizně zpracovaný i po formální stránce. Oceňuji 

též reflexi judikatury, včetně stěžejních rozhodnutí zahraničních. 

 

E.  Hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu) 

Optimálně nastavenou hloubku záběru diplomantčiny práce nejlépe dokládá četnost vlastních 

úvah i polemických pasáží. Značný vhled do problematiky a srovnání se zahraničím 

diplomantce umožnil identifikovat slabá místa i potenciální rizika platné úpravy a s nimi 

spojené stěžejní výkladové nejasnosti. Vyzdvihuji diplomantčinu snahu nabízet vlastní pohled 

na věc, třeba i nesouhlasný vzhledem k postojům publikovaným v tuzemsku, a přesvědčivě jej 

argumentovat. S většinou diplomantčiných kritických závěrů se ostatně plně ztotožňuji. 

Použitý styl i uváděné argumenty jsou důkazem diplomantčiny vysoké právní vyspělosti, 

schopnosti samostatného logického i analytického myšlení, ale také dokonalé orientace a 

erudice v oblastech, jimiž argumentuje. 

 

F.  Úprava práce (text, grafy, tabulky) 

Formální úroveň práce je vysoká, dílo je přehledně strukturováno do kapitol a podkapitol. 

Rovněž grafická stránka práce vyhovuje. Z hlediska struktury práce snad jen není jasné, do 

které části podřadit vždy několik odstavců, které následují po nadpisu kapitoly, leč 

předcházejí před dalším číslovaným nadpisem podkapitoly. Viz např. na str. 5 v případě 

kapitoly 1, resp. podkapitoly 1.1. O jakou (pod)kapitolu se jedná? 1.0.? 

 

G.  Jazyková a stylistická úroveň 

Po stylistické ani jazykové stránce práci nemám co vytknout. Diplomantka píše čtivým stylem 

na vysoké slohové i odborné úrovni. Gramatické chyby či překlepy jsem v práci prakticky 

nezaznamenal (až na několik úplných drobností). 

 

4.  Případná další vyjádření k práci 

Výjimečně si nejsem jist závěry, jež diplomantka v práci prezentuje. Není například pravdou, 

že v německém právu nelze (v obecné rovině) činit zástupce právnické osoby osobně 

odpovědným za jeho deliktní jednání činěné za právnickou osobu (viz diplomantčino tvrzení 

na str. 7). Německé právo v tomto ohledu staví na trochu jiných základech, než bylo zvykem 

v tuzemsku za účinnosti starého práva (a je otázkou, zda nové právo nezměnilo právě po 

německém vzoru i v případech mimo režim § 46 ZOK). Nerozumím, proč na str. 12 

diplomantka analyzuje vládní návrh anglického zákona o malých společnostech, podnikání a 

zaměstnanosti, nikoliv obsah zákona po jeho přijetí, a o úpravě návrhem sledované pojednává 

v kondicionále. Pojem „directeur général délégué“ se do češtiny spíše nepřekládá jako 

„náměstek“ generálního ředitele (viz na str. 13). Nepřesné je, myslím, tvrzení na str. 45, dle 

něhož (bez dalšího) „právnická osoba může být pouze řadovým členem správní rady 

monistické akciové společnosti“. Nemůže se snad i řadový člen správní rady stát statutárním 



ředitelem? V analýze zvláštních právních úprav (str. 48) postrádám zmínku o důležitém 

specifiku, jež se podává z platného znění zákona o investičních společnostech a investičních 

fondech. Z diplomantčina textu dále nepřímo plyne, že mezi právnickou osobou – členem 

voleného orgánu obchodní společnosti a jejím zástupcem v tomto členství by mohl být (na 

výkon tohoto zastoupení) uzavřen pracovní poměr (viz např. její úvahy na str. 63 dole). 

Výsledek odborné diskuse z poslední doby však tento závěr nepodporuje. Dovedla by 

diplomantka poukázat na stěžejní argument proti němu (z oblasti pracovního práva)? Nejsem 

si jist, jaké je nakonec diplomantčino stanovisko k situaci, v níž právnická osoba – člen 

voleného orgánu nezmocní svého zástupce v tomto orgánu, přitom ale sama bude mít 

kolektivní statutární orgán. Stanou se jeho členové automaticky zástupci právnické osoby 

v tomto voleném orgánu či nikoliv? Váhám, zda si diplomantka ohledně řešení této otázky 

dokonce částečně neprotiřečí (viz na str. 71 a znovu 73). Na několika místech práce jsem 

zaznamenal nesprávné použití výrazu „firma“ (viz např. na str. 82 či 95). 

 

5.  Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Uvítám, vypořádá-li se diplomantka s mými náměty ad 4 výše.  

 

6.  Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě a navržený klasifikační stupeň 

Ze všech uvedených důvodů (a vzdor nemnoha dílčím výhradám, jež shora činím) práci 

hodnotím jako velmi zdařilou, a tudíž i jednoznačně způsobilou obhajoby a obhajitelnou. 

Předběžně ji navrhuji klasifikovat stupněm výborně. 

 

V Praze dne 3. ledna 2016            

 

 

 

 

JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M. 


