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Aktuálnost tématu a jeho náročnost 

 

Uchazečka zvolila pro svoji diplomovou práci téma z oblasti práva obchodních 

korporací, které je zajímavé jak z hlediska teoretického, tak praktického. Právní úprava druhů 

akcií byla sice aktuální i před přijetím zákona o obchodních korporacích, po jeho přijetí však 

podstatně nabyla na aktuálnosti zejména v souvislosti s posílením smluvní autonomie v této 

oblasti. To se mimo jiné projevilo i tím, že byl zrušen numerus clausus druhů akcií. Téma 

poskytuje diplomantce široký prostor pro řešení řady právních problémů. Lze je označit jako 

spíše náročnější.  

 

Struktura práce a použité metody 

 

Hlavním cílem předložené diplomové práce formulovaným na s. 4 je objasnit, kam až 

sahá svoboda subjektů v podobě smluvní autonomie při formulaci vlastních druhů akcií a jak 

je tento princip limitován….…..a dále určit, které z typizovaných (ač českým zákonem 

nepojmenovaných) druhů akcií český právní řád připouští a které nikoli. Dalším cílem autorky 

je navrhnout možné vhodné úpravy zákona o obchodních korporacích a ohodnotit změny 

navrhované Vládou České republiky v jejím návrhu zákona novelizujícího právní úpravu akcií. 

Dále si autorka položila úkol ověřit hypotézu, že přestože byla smluvní autonomie po 

rekodifikaci soukromého práva v roce 2014 značně rozšířena, zdaleka není v oblasti akciového 

práva neomezená.   

Uvedeným cílům odpovídá i struktura práce. Ta je členěna do čtyř kapitol a závěru. 

Prvou kapitolu diplomantka věnovala obecně cenným papírům, pojmu akcie a právům a 

povinnostem s ní spojených. Druhá je zaměřena na tvorbu druhů akcií a její limity. Třetí 

kapitola se zaměřuje na vybrané druhy akcií se zvláštními právy, následující má srovnávací 

zaměření, neboť obsahuje exkurs o anglické a španělské úpravě druhů akcií. Ve čtvrté kapitole 

uchazečka hodnotí legislativní návrh novely zákona o obchodních korporacích v části věnované 

právní úpravě akcií. Text je zakončen závěrem, v němž autorka shrnula hlavní poznatky a 

názory, k nimž dospěla při zpracování svého tématu. Takto pojatá struktura je přehledná a 

pokrývá zvolené téma.  

Metodologicky postupuje diplomantka od obecného ke zvláštnímu. Nejprve pojednává 

o pojmu cenného papíru, dále o akcii jako o jednom z jeho druhů, poté o obsahu akcie a 

následně a jejích jednotlivých zvláštních druzích. Využita je metoda deskripce, ale i metoda 

analytická a deduktivní. Aplikována je i metoda srovnávací. Použité metody odpovídají cílům 

a povaze diplomové práce.  

 

 

Samostatnost při zpracování tématu 

 



   Z posuzovaného textu je zřejmé, že jej diplomantka zpracovala samostatně, na základě 

prostudovaných podkladů činila i vlastní závěry a odpovídajícím způsobem pracovala s 

odbornou literaturu.  

 

 

Obsahová stránka práce 

 

  Posuzovaný text svědčí o zájmu uchazečky o zvolené téma. Závěry shrnuté na konci 

práce korespondují s cílem formulovaným v jejím úvodu. Petra Marešová též předkládá 

stanovisko ke své původní hypotéze, resp. svůj původní předpoklad koriguje (s. 51). Pozitivem 

posuzovaného textu je, že diplomantka formuluje vlastní názory, které vycházejí ze zkoumání 

a kritického hodnocení konkrétní otázky. Současně projevila i schopnost domyslet právní 

problém do jeho praktických důsledků, resp. zabývat se i ekonomickým využitím konkrétního 

druhu akcie (např. přednosti zpětvykupitelných akcií pro tzv. start-upové společnosti na s. 52, 

úvaha nad praktickým využitím akcie, s nimiž je spojen pouze podíl na likvidačním zůstatku 

na s. 47 a další). Přínosné je i pojednání o anglické či španělské právní úpravě.  

 První dvě kapitoly práce jsou spíše popisné. Autorka má ale   přehled o diskusi nad 

některými otevřenými otázkami spojenými s konstrukcí zvláštních druhů akcií a zaujímá k nim 

vlastní stanoviska. Na zajímavosti ale nabývá text spíše v následujících částech.  

Z dílčích připomínek, resp. poznámek uvádím například tyto: na s. 4 se hovoří poněkud 

nepřesně o „typizovaných“ druzích akcií. Subkapitola 2.2.3. je zkratkovitá. Z textu by mělo 

jasně plynout, že zák. č. 240/2013 Sb., upravuje zvláštní druh akcií, zatímco v zákoně č. 

21/1992 Sb., nejde o zvláštní druh akcie, ale o omezení akciových společností se specifickým 

předmětem podnikání. Totéž platí pro subjekty podle zák. č. 277/2009 Sb. Pokud jde o diskusi 

o tom, zda s akcií mohou být spojena i jiná, než „společnická“ práva (s.18), autorka prokázala 

přehled o názorové pestrosti, mohla ale – domnívám se - argumentačně využít i ustanovení § 

31 z. o. k.. Vágní (byť převzatá) je charakteristika tzv. zlatých akcií („možnost neomezené 

kontroly nad společností“) na s. 34. Exkurs o zlatých akcií je jinak na místě a s úvahami 

diplomantky na toto téma souhlasím.  

 

 

Literatura  

  

 

Seznam použité literatury obsahuje řadu reprezentativních pramenů. K dispozici je ale 

o dost širší výběr článků v odborných časopisech (např. Obchodní právo 3/2018). S judikaturou 

pracuje diplomantka jen velmi omezeně. Na použitý pramen je odkazováno v souladu 

s citačními standardy. Čísla paragrafů se zpravidla uvádějí přímo v textu, nicméně i autorkou 

použitý způsob je možný. Na některých místech (např. s. 18, 19) jsou ale uváděny názory 

komercialistů bez odkazu na zdroj.  

 

 

 

Formální stránka práce 

 

 Po formální stránce má předložená diplomová práce dobrou úroveň. Autorka má 

schopnost formulovat svůj názor a ani po gramatické stránce k ní nemám výhrady.  

 

 

Závěrečné hodnocení práce:  



 

Posuzovanou diplomovou práci považuji ji za způsobilou obhajoby, k níž ji tímto 

doporučuji. Předběžně navrhuji hodnotit ji známkou „velmi dobře“ až „výborně“ s tím, že 

konečná klasifikace závisí na vystoupení diplomantky při obhajobě.  
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