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 Cíl předložené rigorózní práce je formulován na s. 13 až 16 (subkapitola 1.2.). Podle zde 

uvedeného vyjádření se uchazeč zaměřil na: 

 analýzu právní úpravy „nominačního procesu“ v českém právu, 

 analýzu možnosti dosahování cílů států (veřejných účelů) při rozhodování orgánů akciových 

společností s majetkovou účastí státu podle platné úpravy, a 

 analýzu možných nástrojů ke zmírnění důsledků principal-agent problému se zaměřením na 

dva aktuálně diskutované (resp. judikatorně řešené) nástroje.  

V přehledně a logicky strukturované práci autor nejdříve zasadil svá témata do širších souvislostí 

tzv. principal-agent problému, resp.  jeho specifik v akciových společnostech s účastí státu. Těžiště 

rigorózní práce je ve třetí a čtvrté kapitole. Ve třetí kapitole  se zaměřil na problematiku  vytváření 

statutárních a kontrolních orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu. Čtvrtá část je zaměřena 

na rozhodovací procesy statutárních a kontrolních orgánů těchto právnických osob v českém právním 

prostředí. Přínosem rigorózního textu je m. j. i zpracování vývoje legislativních návrhů (čtyři 

alternativy) vztahujících se k nominaci osob do orgánů těchto obchodních společností a jejich 

komparace. V dalším textu autor předkládá své stanovisko k otázce potřebnosti zvláštní právní úpravy 

nominací do akciových společností (resp. právnických osob) s účastí státu. Dále se zabývá otázkou,  

jaký by měl být právní následek nedodržení předepsaného postupu a následně řeší,  zda je vhodné, 

aby měla případná právní úprava formu zákona. Zajímavost práce zvyšuje pasáž o britském přístupu 

k nominačnímu  procesu ve společnostech s majetkovou účastí státu a doporučení vybraných 

mezinárodních organizací v této oblasti.  

V závěru shrnuje uchazeč hlavní  myšlenky, k nimž dospěl zpracováním svého tématu.   

Celkově lze konstatovat, že Mgr. Filip Trnka, LL.M. zamýšlený záměr své rigorózní práce zpracoval  

odpovídajícím způsobem (čl. 8 Rigorózního řádu).    
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