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Aktuálnost (novost) tématu  

Téma „Základní kapitál společnosti s ručením omezeným“ shledávám aktuálním ze dvou důvodů. Za 

prvé, od účinnosti zákona o obchodních korporacích již uplynula doba delší než tři roky, takže je již 

možné hodnotit změny tohoto institutu i s ohledem na dopady v praxi. Za druhé, je v Poslanecké 

sněmovně projednáván vládní návrh novely zákona o obchodních korporacích, který se mimo jiné týká 

i základního kapitálu ve společnosti s ručením omezeným, a nabízí se tudíž zhodnocení navrhované 

právní úpravy. 

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

Téma je z hlediska náročnosti zpracování, pokud jde o rozsah právní úpravy, doktrinální zpracování a 

judikaturu, standardní.  

Hodnocení práce 

1) splnění cíle práce  

Diplomant si nevytkl jeden cíl práce (např. zhodnocení nové koncepce základního kapitálu ve 

společnosti s ručením omezeným v zákoně o obchodních korporacích), nýbrž vytkl několik cílů od 

definice základního kapitálu, přes historický vývoj tohoto institutu až po zhodnocení funkcí základního 

kapitálu z pohledu společníků a věřitelů (str. 1). Na téže straně pak diplomant uvádí, že se bude 

zabývat i zvýšením a snížením základního kapitálu z hlediska ochrany věřitele. Diplomant tak zaměřil 

diplomovou práci na několik dílčích otázek souvisejících se základním kapitálem, u nichž ale chybí 

jednotící prvek (např. ochrana věřitelů). Cíl práce mohl být vytyčen jednoznačněji, pomohl by tak 

diplomantovi lépe zvolit strukturu práce. Tento nedostatek pak způsobil, že práce nepůsobí celkově 

kompaktně a že téma nebylo dostatečně diplomantem uceleně zpracováno.  

2) samostatnost při zpracování tématu 

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

3) logická stavba práce 

Diplomant práci rozdělil vedle úvodu a závěru do šesti kapitol. První kapitolu diplomant věnuje 

historickému vývoji základního kapitálu. Kapitola je zbytečně dlouhá, nezaměřuje se totiž jen na vývoj 

základního kapitálu a otázek s ním úzce souvisejících, nýbrž pojednává obecně o vývoji společnosti 

s ručením omezeným, a to na 9 stranách textu z celkových 54. Druhá kapitola je zaměřena na vliv 

evropského práva na národní úpravy základního kapitálu. V třetí kapitole se diplomant zabývá platnou 

právní úpravou. Čtvrtá kapitola pojednává o funkcích základního kapitálu. Jde o nejrozsáhlejší část 

práce. Pátá kapitola je zaměřena na změny výše základního kapitálu. Tato kapitola je velmi stručná. 

Poslední šestá kapitola je věnována projednávané novele zákona o obchodních korporacích.  

Jak jsem uvedla výše, diplomant jednoznačně nevymezil cíl práce, a proto i struktura práce nepůsobí 

jednotným dojmem. Z poloviny je práce strukturována tradičně od vývoje právního institutu po 

současnou právní úpravu. Následuje kapitola o funkcích základního kapitálu, byť jde o obecné téma, 

které by spíše mělo předcházet platné úpravě. V zařazení kapitoly o změnách základního kapitálu 

neshledávám i pro její stručnost velký přínos. Poslední kapitola opět je svým zaměřením tradiční, byť 

by bylo vhodnější, aby o jednotlivých navrhovaných změnách právní úpravy a jejich hodnocení bylo 

pojednáno přímo v souvislosti s rozborem platné právní úpravy. Nelze než shrnout, že kapitoly na sebe 

ne vždy logicky navazují. 
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Chválím, že diplomant některé z kapitol ukončil dílčím shrnutím.  

4) hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu) 

Předloženou práci považuji po obsahové stránce za místy vcelku slušně zpracovanou s kolísavou 

úrovní hloubky analýzy (některé otázky jsou jen načrtnuty). Práce je místy popisná, zejména 

v úvodních pasážích. Některým otázkám, např. rozboru jednotlivých prostředků zajišťující reálnou 

tvorbu a udržení základního kapitálu, se diplomant uceleně nevěnuje. 

K obsahové stránce práce si dovolím učinit několik připomínek, které ale nemají vyčerpávající 

charakter. Na str. 10 diplomant nesprávně uvádí, že občanský zákoník začal platit k 1. 1. 2012. Na 

téže straně diplomant tvrdí, že teprve zákonem o obchodních korporacích byla zavedena povinnost 

hospodaření (sic!) s péčí řádného hospodáře. Proč jde v případě vymezení základního kapitálu o 

definici kruhem (str. 15)? Možnost každého nahlížet do obchodního rejstříku není projevem principu 

materiální publicity, jak uvádí diplomant na str. 19, ale principu formální publicity. Na str. 25 

v poznámce 87 diplomant píše o úpadku pro předlužení v souvislosti s nízkým vlastním kapitálem, aniž 

ale opomíjí zohlednění budoucích příjmů společnosti. Na str. 26 se diplomant zabývá tzv. ready-made 

společnostmi s formálním splacením vkladů. Dokázal by tuto situaci diplomant právně kvalifikovat a 

dovodit, jaké následky z toho plynou pro nabyvatele podílu? K německému rozhodnutí, které diplomant 

zmiňuje na téže straně, si dovolím položit další otázku: Podle čeho by rejstříkový soud měl poznat, že 

předmětem převodu je podíl v ready-made společnosti? Na str. 29 se diplomant zabývá testem 

insolvence a dovozuje, že i ten chrání základní kapitál. To je ale nepřesné. Základní kapitál i test 

insolvence slouží k ochraně věřitelů. Nelze ale říci, že test insolvence slouží k ochraně základního 

kapitálu. Na téže straně se diplomant velmi stručně zmiňuje o problému „vyvedení“ základního kapitálu 

prostřednictvím rozdělení zisku. Není však ve vymezení problému precizní a jeho rozbor dané otázky 

není důkladný. Tzv. rozvahový test při rozdělování zisku spočívá v tom, že nesmí být rozdělen zisk ani 

jiné vlastní zdroje, pokud by to vedlo ke snížení vlastního kapitálu pod základní kapitál (§ 350 odst. 1 z. 

o. k.). Nejde tedy formálně vzato o výši základního kapitálu, ta se nezmění, ale o to, aby jeho výše byla 

kryta vlastním kapitálem. Na str. 32 diplomant zpochybňuje užitečnost funkce základního kapitálu jako 

měřítka zisku a ztráty s tím, že by měla využití jen při zohlednění celé doby trvání společnosti. Tak 

tomu ale není. Pro společníky i věřitele může být velmi zajímavá každoroční míra ziskovosti či 

ztrátovosti společnosti. Pokud jde o bezplatné používání věcí společností ve vlastnictví společníků (str. 

37), mohla by na straně společnosti vzniknout daňová povinnost. Věta o nedělitelnosti základního 

kapitálu na téže straně je nesrozumitelná. Na str. 38 diplomant zmiňuje názor, že základní kapitál by 

měl být překážkou pro vytvoření společností tam, kde je vhodnější, aby podnikateli byly fyzické osoby. 

Souhlasí diplomant s tímto názorem? O jaké činnosti by se mělo jednat? A co obecná výhoda spojená 

s kapitálovými společnostmi – omezení rizika spojeného s podnikáním? Jak lze podle platného 

českého práva reagovat na podkapitalizaci při zakládání společností s ručením omezeným (reakce na 

pasáž na téže straně)? 

5) práce s literaturou 

Použité zdroje jsou reprezentativní. Oceňuji, že diplomant čerpal i ze zahraničních pramenů. 

Poznámkový aparát je přiměřeně rozsáhlý. Chválím, že diplomant nezaplevelil poznámkový aparát 

prostými odkazy na zákonná ustanovení. Výtku si ale zaslouží necitování konkrétního autora u 

kolektivních děl (např. poznámka 28, 64, 65 a 127). Pokud se diplomant odvolává na závěry doktríny, 

měl by takové tvrzení podložit odkazem (poznámka 71). Některé odkazy nejsou úplné (např. 

poznámka 98 a 180), což snižuje celkovou funkčnost poznámkového aparátu. 

6) jazyková a stylistická úroveň  

Jazyková úroveň práce je, až na výjimky, standardní. Stylistika je místy trochu těžkopádnější. Za 

nešvar, byť obecně rozšířený, považuji používání zkratky s.r.o. ve vlastním textu práce bez vypisování 

celého označení společnosti s ručením omezeným (např. str. 9). Místy je diplomantovo vyjadřování 

nepřesné. Např. na str. 4 diplomant píše o akciovém regulativu jako o zákoně, ač šlo o nařízení 

ministerstev, což správně uvádí v poznámce 6. Na str. 14 diplomant používá obrat „složit“ základní 

kapitál (lépe vytvořit). Ani vyjádření na str. 17 o tom, že vklad je spojen s podílem, není přesné. Na str. 
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19 diplomant v návaznosti na závěr, že i veřejná obchodní společnost může dobrovolně vytvořit 

základní kapitál, uvádí, že se lze setkat i s opačným názorem, který ale ve své podstatě opačným 

názorem není, protože z něj neplyne, že veřejné obchodní společnosti nikdy nevytvářejí základní 

kapitál, ale že jej zásadně nevytvářejí. Na str. 24 diplomant nepřesně píše o vnesení základního 

kapitálu. Výhradu lze mít i k používání neaktuální terminologie na str. 31 (čistý obchodní majetek, 

závazky). 

7) úprava práce (text, grafy, tabulky) 

Úprava práce je standardní, práce neobsahuje žádné tabulky a grafy. Větší přehlednosti textu by 

prospělo častější rozdělování odstavců a vynechání řádku před začátkem subkapitoly. 

Otázky k zodpovězení při obhajobě 

Při obhajobě žádám o zodpovězení otázek položených výše v textu a nad jejich rámec pokládám 

diplomantovi následující otázky: 

K textu na str. 17: Existovaly k 31. 12. 2013 společnosti s ručením omezeným s nižším základním 

kapitálem než 200 tis. Kč? Hrozilo jim zrušení? 

Je budoucí postavení společníka při zvýšení základního kapitálu zákonem dostatečně chráněno? 

Závěrečné hodnocení 

Práci shledávám způsobilou k připuštění k obhajobě. V závislosti na průběhu obhajoby navrhuji práci 

ohodnotit známkou velmi dobře až dobře. 

 

 

 

 V Praze dne 1. srpna 2018 

 

 

JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D. 

              oponent diplomové práce  


