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Posudek 

oponenta k diplomové práci Radka Wejmelky „Souběh funkce člena 

statutárního orgánu a pracovního poměru v téže obchodní korporaci“ 

________________________________________________________________ 

 

 

 Diplomová práce, odevzdaná mi začátkem prosince 2017 ke zpracování 

posudku oponenta, je systematicky rozčleněna do Úvodu, sedmi částí 

(označenými body 1. až 7.) a do závěru. Spolu se seznamem zkratek, seznamem 

použité literatury a pramenů, resumé, summary a klíčovými slovy má práce 

celkem 73 stran, formátovaných na 30 řádek. 

  

Vybrané téma, jehož předmětem je rozbor možného „souběhu“ funkce 

statutárního orgánu v obchodní korporaci a pracovního poměru v téže obchodní 

korporaci, není často zpracováváno v diplomových pracích, přestože jde o 

problematiku navýsost aktuální, o níž jsou razantně vyslovovány zcela 

protichůdné názory, někdy i takové, které zpochybňují podstatu pracovního 

práva jakožto právního odvětví. Výběr takového tématu již sám o sobě zaslouží 

ocenění a každé jeho fundované zpracování je třeba považovat za přínosné. 

 

K vybranému tématu byla vydána kromě řady příspěvků také obsáhlá 

judikatura a vyslovil se k němu kromě Nejvyššího soudu také Ústavní soud. 

Autor s těmito prameny pracuje, jeho dílo z nich vychází a snaží se o jejich 

uspořádání. 

 

 V úvodu autor předestírá řešenou problematiku a cíle, které zpracováním 

práce sleduje. V části 1. autor vymezuje postavení fyzických osob v obchodních 

korporacích a jejich souběhy, v části 2. popisuje výkon funkce člena statutárního 

orgánu z pohledu obchodního práva, v části 3. se pojednává o pracovním 

poměru v obchodní korporaci, v části 4. se uvádí rozhodovací praxe obecných 

soudů o „soubězích“, v části 5. se líčí rozhodovací praxe Ústavního soudu ve 

věcech „souběhu“, část 6. obsahuje rozbor výkonu funkce člena statutárního 

orgánu z hlediska práva sociálního zabezpečení a další aspekty výkonu funkce 

statutárního orgánu (zdravotní pojištění, nemocenské pojištění, důchodové 

pojištění, pojištění pro případ úrazu, daňové souvislosti) a v části 7. se autor 

zabývá otázkou, zda a za jakých podmínek lze „souběh“ připustit. V závěru se 

autor snaží nastínit další možný právní vývoj. Uvedené členění lze považovat za 

logické a účelně a je vhodným prostředím pro výklad jednotlivých právních 

institutů, které se netýkají jen pracovního práva samotného, ale také práva 

sociálního zabezpečení, daňového práva a práva obchodních korporací. 

 

 Nejpodstatnější výklad nepochybně obsahují části 3. a 4., v nichž je 

obsažen podrobný a výstižný rozbor problematiky, a ocenění zaslouží také část 
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6., pojednávající o otázkách souvisejících se samotným „souběhem“. Výklad je 

podrobný a zasvěcený, doprovázený neobvyklými postřehy. 

 

 Úprava práce a jazyková úroveň odpovídají požadavkům. 

  

 Práci lze bez nejmenších pochybností doporučit k obhajobě jako 

výbornou. Při obhajobě by se diplomant měl zaměřit zejména na tyto otázky: 

1) vymezení institutu obchodního vedení v § 66d (již zrušeného) obchodního 

zákoníku, 

2) zda lze pokládat za možné, aby se zákoníkem práce řídil nejen výkon 

závislé práce, ale také výkon samostatně konané práce. 

 

V Praze dne 7. prosince 2017 

 

 

        JUDr. Ljubomír Drápal 

        oponent 

 

 

 

 

 

 


