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1.  Aktuálnost (novost) tématu 

Diplomant zvolil tradiční téma. Na aktuálnosti mu v tuzemsku dodává nový zákon 

o obchodních korporacích, ale i návrh jeho rozsáhlé novelizace. Pokládám za užitečné 

věnovat mu pozornost.  

 

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

Téma lze hodnotit jako standardní. Váže se k němu dostatek odborných pramenů, v tuzemsku 

i v zahraničí. Vítám, že diplomant je v práci zohlednil a jeho práce odráží stav poznání 

na tomto úseku. 

  

3.  Kritéria hodnocení práce 

 

A.  Splnění cíle práce 

Diplomant si vytkl hned několik cílů. Za jádro práce označil analýzu funkcí základního 

kapitálu a zhodnocení jejich významu. Vedle toho ale si stanovil další úkoly – vymezit 

základní kapitál, zasadit jej do kontextu historického vývoje, v tuzemsku, v zahraničí 

i v unijním právu, pojednat o zvýšení a snížení základního kapitálu, jakož i o projednávané 

novelizaci zákona o obchodních korporacích. Vymezené šíři záběru odpovídá míra jeho 

naplnění. Obávám se, že kterákoliv z takto vytčených úloh by vystačila na samostatnou práci. 

Diplomant splnil, co si předsevzal, vesměs ale popisně a místy i mimořádně povrchně (viz 

například právě pasáže o snížení a zvýšení základního kapitálu). Práci by prospěla tematická 

redukce a tomu odpovídající myšlenkové i argumentační prohloubení.  

 

B.  Samostatnost při zpracování tématu 

Autenticita předložené práce je evidentní. Nepochybuji o tom, že dílo je výsledkem 

diplomantovy samostatné práce.  

 

C.  Logická stavba práce 

Struktura práce je vystavěna srozumitelně a přehledně a víceméně kopíruje diplomantův 

polytématický záměr. Jednotlivé kapitoly nicméně nespojuje společný cíl a účel. Působí 

izolovaně a bez vzájemných vazeb.  

 

D.  Práce s literaturou (využití cizojazyčné literatury) včetně citací 

Okruh použitých pramenů vyčerpává dostupné zdroje a velmi dobrá je i diplomantova práce 

s nimi v poznámkovém aparátu. Oceňuji reflexi zahraniční literatury. Její výběr 

ale reprezentuje pouze jeden pohled na institut základního kapitálu – německý. Je zřejmé, 

že diplomant se jím nechal ovlivnit. Lepší vyváženosti práce by prospělo, kdyby se diplomant 

seznámil přímo se zdroji anglickými a tamními argumenty proti doktríně o tvorbě a zachování 

základního kapitálu, v práci je podrobně rozebral a více se s nimi vypořádal.  
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E.  Hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu) 

Hloubka diplomantovy analýzy odpovídá příliš široce vymezenému záběru práce a značně 

kolísá. Hlouběji diplomant rozpracoval prakticky jen téma, jež sám označil za „jádro“ svého 

díla, tedy funkce základního kapitálu a projevy doktríny o jeho tvorbě a zachování (přičemž 

i v případě této kapitoly má práce rezervy co do hloubky argumentace, ale třeba i vlastního 

zhodnocení diplomanta). Zbylé části práce ulpívají na povrchu a představují spíše stručný 

popis základních pravidel, který nesplňuje nároky kladené na odborné dílo. I proto by bylo 

lépe, kdyby se diplomant od těchto pasáží oprostil, vytkl si jediný konkrétní cíl a jeho 

podrobnému zkoumání podřídil veškeré své snažení.  

 

F.  Úprava práce (text, grafy, tabulky) 

Formální úroveň práce je standardní.  

 

G.  Jazyková a stylistická úroveň 

Práce je na slušné slohové i jazykové úrovni. Chyby a překlepy jsem zaznamenal, nebyly však 

nijak četné ani závažné.   

 

4.  Případná další vyjádření k práci 

V práci jsem narazil na několik dílčích nepřesností či nesprávností, včetně faktografických. 

Příkladmo upozorňuji na následující. Na str. 4 diplomant o akciovém regulativu hovoří jako 

o zákonu. Níže zmiňuje nově vzniklé německé císařství na přelomu 18. a 19. století. Na str. 

10 lze číst, že zákon o obchodních korporacích začal platit k 1. lednu 2012 a že „zavedl 

povinnost hospodaření s péčí řádného hospodáře“. Na str. 12 diplomant tvrdí, že doktrínu 

o tvorbě a zachování základního kapitálu zákon o obchodních korporacích omezil jen 

na akciovou společnost. Na str. 13 potom, že judikatura SD EU ke kauzám Centros atd. 

„dovodila inkorporační teorii zakládání obchodních korporací“. Na str. 16 vymezuje základní 

kapitál jako „peněžní vyjádření souhrnu hodnot předmětů vkladů“. Na str. 19 konstatuje, 

že právo „presumuje správnost upsaného základního kapitálu v obchodním rejstříku“. Na str. 

20, že „cizí zdroje představují především bankovní úvěry“. Na str. 25, že zákon ukládá 

společníkům ručení za dobytnost pohledávek vložených do společnosti. Na str. 29 lze číst: 

„V odborné literatuře se nadto lze setkat i s názorem, že i přes absenci testu základního 

kapitálu nelze podle platné právní úpravy použít základního kapitálu k výplatě zisku.“ Na to 

navazuje větou, dle níž „vyplacení zisku ze základního kapitálu by bylo konečně i v rozporu 

se zásadou…“. Přesné není ani tvrzení, dle něhož se společnost musí při snižování základního 

kapitálu se (všemi) věřiteli domluvit na dostatečném zajištění jejich pohledávek nebo na tom, 

že takové zajištění nebudou požadovat (viz na str. 45). Atd. Ve výčtu by bylo možné 

pokračovat. Uvítám, jestliže diplomant nastíněné teze upřesní, popřípadě opraví během ústní 

obhajoby. 

 

5.  Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Shora dle textu 

 

6.  Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě a navržený klasifikační stupeň 

Vzdor vytýkaným nedostatkům práci celkově hodnotím jako standardní dílo. Výslednou 

klasifikaci ponechávám závislou na průběhu ústní obhajoby. Předběžně práci navrhuji 

hodnotit stupněm velmi dobře či dobře.  

 

V Praze dne 8. září 2018     JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M. 


