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Posudek oponenta diplomové práce 

  

Jméno diplomanta:  Richard Král 

Téma diplomové práce: Koncepce a obsah péče řádného hospodáře 

Rozsah:        61 stran vlastního textu 

Datum odevzdání práce: 7. 6. 2016 tištěná (elektronická verze dosud neuložena) 

 

Aktuálnost (novost) tématu:  

Zvolené téma je s ohledem na novou úpravu práva obchodních korporací a odbornou diskusi, 

která se o něm vede, dostatečně aktuální. 

Jde-li o novost tématu, je mu odbornou veřejností sice věnována dostatečná pozornost, nelze 

jej ale považovat za dostatečně zpracované, resp. jde o téma natolik nosné, že odborná 

diskuse k němu je nikdy nekončícím procesem. 

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

Téma je z hlediska úrovně teoretických znalostí vyžadovaných pro jeho zpracování 

standardní. Postačují znalosti z oblasti práva obchodních korporací. Rovněž náročnost 

tématu z hlediska dostupných zdrojů je standardní. Diplomantem řešené otázky jsou vesměs 

pokryty odbornou literaturou, mnohdy lze čerpat i z judikatury. Diplomant se zaměřuje 

v přiměřeném rozsahu i na zahraniční úpravy, a to americkou a anglickou. 

Hodnocení práce 

1) splnění cíle práce  

Diplomant si vytkl v úvodu práce za cíl „popsat a analyzovat stěžejní aspekty standardu péče 

řádného hospodáře“ (str. 6). Vymezení cíle bylo zvoleno vhodně. Lze konstatovat, že cíl, 

který si diplomant vytkl, se mu celkem daří naplnit. Není ale zřejmé, proč v úvodu upozorňuje 

na trestněprávní rovinu péče řádného hospodáře (str. 5), když se touto problematikou ve 

vlastní práci vůbec nezabývá. 

2) samostatnost při zpracování tématu 

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

Diplomant předkládá k jednotlivým otázkám, které zkoumá, názory doktríny i judikatury, a to 

nejen české, ale i zahraniční, a zaujímá k nim i vlastní argumentačně podložená stanoviska. 

V práci je tak patrné tvůrčí uchopení tématu diplomantem. Místy bych ocenila hlubší reflexi 

soudní judikatury ke zvolenému tématu, nikoli jen přebírání judikaturních závěrů (např. 

rozhodnutí citovaná v poznámkách pod čarou 88 a 89). 

3) logická stavba práce 

Práce vyjma úvodu a závěru je rozdělena do čtyř částí. První kapitola je věnována základním 

východiskům zkoumaného institutu. Druhá kapitola se zaměřuje na péči řádného hospodáře, 

její obsah, charakter, důkazní břemeno. Ve třetí části diplomant rozebírá pravidlo 

podnikatelského úsudku. Čtvrtá kapitola pojednává o pokynu týkajícího se obchodního 

vedení. Systematika práce je zvolena tradičně a vhodně s tou výhradou, že diplomant 

nedostatečně vysvětluje vazbu mezi zkoumaným institutem a vyžádaným pokynem; není 

zřejmé, jakým způsobem vyžádaný pokyn podle diplomanta ovlivňuje povinnost vykonávat 

funkci s péčí řádného hospodáře. Proč si diplomant vybral zrovna tento institut a ne jiný, 
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např. povinnost svolat valnou hromadu, je-li společnost ve finančních nesnázích, i ten totiž 

souvisí s péčí řádného hospodáře? 

V práci postrádám na konci každé kapitoly dílčí shrnutí. Zcela zjevné je to například u kapitoly 

3.2.2.1, kdy není zřejmé, jaké závěry si má čtenář z předestřených úvah odnést. 

4) hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu) 

Předloženou práci považuji po obsahové stránce za celkem přínosnou; diplomant zkoumá 

mnoho z otázek přednesených v dosavadní odborné diskusi a korektně se na ně snaží hledat 

odpovědi. Práce není popisná, analýza problematických otázek je v zásadě dostatečná, i 

když by místy mohla být důkladnější (např. při zkoumání otázky charakteru povinnosti péče 

řádného hospodáře na str. 16 až 18).  

Dále si dovolím připojit několik věcných poznámek k obsahu práce. Předně diplomant 

zaměňuje příčinu a následek při zkoumání charakteru povinnosti péče řádného hospodáře na 

str. 18, když s odkazem na americkou judikaturu, která vychází ze zavinění, dochází k závěru 

o zákonné povaze této péče. K rozhodnutím citovaným v poznámkách pod čarou č. 88 a 89: 

ztotožňuje se diplomant zcela s judikaturními závěry z nich plynoucími, tj. že zájmem 

obchodní korporace je momentální maximalizace zisku? Na str. 50 a násl. se diplomant 

zabývá otázkou, kdo je oprávněn valnou hromadu o udělení pokynu požádat, zda je tak 

oprávněn učinit samostatně člen statutárního orgánu, i v případě že statutární orgán je 

orgánem kolektivním bez ohledu na to, zda došlo nebo nedošlo k horizontální dělbě 

působnosti. V této souvislosti postrádám dostatečné zohlednění podstatných aspektů 

vnitřního fungování obchodních korporací. Základní otázkou totiž je, proč se má jednotlivý 

člen statutárního orgánu obracet na valnou hromadu, aniž by takovou otázku nejprve 

projednal sám statutární orgán (argumentace jazykovým výkladem není dostatečně 

přesvědčivá). Jde o základní dělbu moci v obchodní korporaci a o vzájemné vztahy mezi 

jejími orgány; základním partnerem valné hromady je statutární orgán, nikoli jeho členové, ti 

nastupují až tehdy, když statutární orgán selže, resp. je nefunkční. Se zkoumanou 

problematikou také souvisí základní otázka, zda podle § 51 odst. 2 z. o. k. jde o žádost o 

udělení pokynu do obchodního vedení, anebo o udělení pokynu obecně do působnosti 

statutárního orgánu (str. 53 až 57). Jak si diplomant správně všímá, objevuje se rozpor mezi 

požadavkem, aby společníci (akcionáři) skrze valnou hromadu rozhodovali jen o podstatných 

záležitostech, a vymezením obchodního vedení jako rozhodování o každodenním chodu 

obchodního závodu, které takové intenzity nedosahuje. 

5) práce s literaturou 

Použité zdroje, jde-li o českou tvorbu, jsou reprezentativní. Kladně hodnotím i výběr 

zahraničních pramenů a práci s nimi. Diplomant rovněž pracuje s českou a zahraniční 

judikaturou.  

Jde-li o dodržení zásad odborné práce se zdroji, nelze v zásadě ničeho vytknout (u 

poznámky pod čarou č. 135 se z textu práce jeví, že jde o nepřímý odkaz). Poznámkový 

aparát je dostatečně rozsáhlý a funkční. Vytýkám ale, že vedle odkazů na zdroje obsahuje i 

odkazy na právní předpisy (např. poznámka pod čarou č. 15, 16 a 21). Z poznámkového 

aparátu je patrné, že s převážnou většinou v přehledu literatury uvedených zdrojů diplomant 

pracoval. 

6) jazyková a stylistická úroveň  

Jazyková a stylistická úroveň textu je standardní. 

7) úprava práce (text, grafy, tabulky) 
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Úprava práce je standardní.  

Otázky k zodpovězení při obhajobě 

K zodpovězení při obhajobě předestírám diplomantovi k zamyšlení k otázkám předestřeným 

výše i následující otázky: 

1) Má rozlišení subjektivního nebo objektivního charakteru povinnosti péče řádného 

hospodáře praktický význam pro členy volených orgánů?  

2) Spatřuje diplomant rozdíl mezi zájmem a obhajitelným zájmem obchodní korporace? 

Závěrečné hodnocení 

Práci považuji za celkem zdařilou a tudíž za způsobilou pro připuštění k ústní obhajobě. 

Předběžně navrhuji diplomovou práci ohodnotit klasifikačním stupněm výborně až velmi 

dobře v závislosti na průběhu ústní obhajoby. 

 

 V Praze dne 18. července 2016 

 

 

JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D. 

          oponent diplomové práce  


