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        Předsedající prof. Černá přivítala přítomné členy komise a představila 

doktorandku JUDr. Ditu Komárkovou. Uchazečka předložila k obhajobě 

dizertační práci věnovanou problematice podílů se jmenovitou hodnotou a bez 

jmenovité hodnoty v kapitálových společnostech. V úvodním slově 

charakterizovala pojetí práce a zaměřila se na motivaci k výběru tématu práce a 

vymezení okruhu problémů, které v práci řešila. Doktorandka se věnovala 

přínosu práce a objasnila závěry, ke kterým dospěla.  

 

    První oponent doc. Patěk doporučil práci k obhajobě. Pozitivně se 

vyjádřil k aktuálnosti tématu a uvedl, že práce je přínosná, i když jí vytkl určitou 

popisnost. Položil dotaz k event. ustoupení od uvádění nominální hodnoty akcií. 

 

Druhý oponent doc. Dvořák byl omluven a jeho kladný posudek přednesla 

prof. Černá. Oponent pochválil použití odborné zahraniční literatury a judikátů, 

ocenil také srovnání se zahraničními právními řády. V posudku vytkl drobné 

připomínky a položil otázku ke změnám právního řádu ČR ve vztahu 

k projednávané problematice. 

 

 Doktorandka odpověděla na otázky a připomínky oponentů.  

 

          Ve všeobecné rozpravě vystoupili JUDr. Josková (důvod používání 

nominální hodnoty akcií) a doc. Štenglová (podíl odpovídající vkladům 

společníků a poměr k majetku). Na závěr diskuse předsedkyně komise prof.  

Černá poděkovala diskutujícím, ukončila veřejnou část obhajoby a vyzvala 

členy komise k hlasování. 

  



           V neveřejné části obhajoby proběhlo hlasování (zvednutím ruky) 

s jednoznačně kladným výsledkem (6/0) ve prospěch udělení hodnosti Ph.D. 
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