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Posudek oponenta diplomové práce 

 

Téma diplomové práce: Rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů v kapitálové obchodní 

společnosti 

Autor: Barbora Nedvědová 

1. Aktuálnost tématu a rozsah práce 

Předmětem posouzení je diplomová práce, ve které se diplomantka zabývá právní 

úpravou rozdělování zisku a jiných vlastních zdrojů v kapitálové obchodní společnosti 

Práce svým rozsahem (220.101 znaků včetně mezer) splňuje požadavky na rozsah 

diplomové práce stanovené příslušným fakultním předpisem. 

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

metody) 

Doktrína i judikatura se zvoleným tématem zabývají relativně hojně, přesto jej lze 

považovat za stále aktuální, a to především s ohledem na změny oproti dřívější právní 

úpravě a jejich soudobou judikaturní reflexi. Volbě tématu, které hodnotím jako středně 

náročné, lze proto přisvědčit. 

Z metodologického hlediska postupuje diplomantka především od obecného ke 

zvláštnímu, přičemž stěžejní metodou práce je metoda deskriptivní a částečně též 

metoda analytická a komparativní. 

3. Kritéria hodnocení práce 

A. Splnění cíle práce  

Za svůj cíl si diplomantka vytkla popsat právní úpravu rozdělování zisku a jiných 

vlastních zdrojů v kapitálové společnosti, nabídnout řešení některých výkladových 

nejasností, jakož i poukázat na nedostatky současné právní úpravy (str. 2). Tohoto cíle 

se diplomantce podařilo dosáhnout. 

B. Samostatnost při zpracování tématu  

Nemám nejmenších pochybností, že by diplomantka nezpracovala svoji práci 

samostatně. V práci jsou patrné i její vlastní názory. 

C. Logická stavba práce  



2 

 

Diplomantka rozdělila práci do celkem sedmi kapitol. Nejprve se zabývá 

podmínkami pro přijetí rozhodnutí o rozdělení zisku, následně obsahem tohoto 

rozhodnutí a samotnou výplatou zisku. Poté diplomantka zmiňuje některé otázky 

s rozdělováním zisku související. 

Tuto zvolenou strukturu lze považovat za logickou a přehlednou. 

D. Práce s literaturou a judikaturou 

Citace jsou prováděny v souladu s citačními standardy. 

Diplomantka pracuje převážně s tuzemskou literaturou, jejíž seznam je takřka 

vyčerpávající. Důsledná byla diplomantka i při práci s judikaturou. 

V případě zahraničních zdrojů byla diplomantka skromnější, když pasáže týkající 

se britské právní úpravy jsou v práci spíše výjimkou. V této oblasti mohla být 

diplomantka důslednější, neboť i zmíněné menší využití zahraničních zdrojů potvrzuje, 

že je diplomantka práce s nimi schopna. 

E. Hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu) 

Diplomantka zpracovala zvolené téma řádně a s odpovídající hloubkou, když 

současně neopomněla ani předpokládané změny související s novelou zákona o 

obchodních korporací. 

F. Formální úprava práce (text, grafy, tabulky) 

Formální úprava práce odpovídá standardům. Po formální stránce lze vytknout jen 

způsob číslování jednotlivých úrovní kapitol, když diplomantka opomněla mezi 

jednotlivými úrovněmi dostatečně rozlišit (např. úvodní odstavce první kapitoly jsou 

řazeny pod název této kapitoly, aniž by byly řazeny v podkapitole o úroveň nižší, která 

následuje až po nich; obdobně postupovala diplomantka i v dalších kapitolách). 

V práci se nevyskytují grafy ani jiné obdobné prvky. Jen v závěru diplomové 

práce je umístěna tabulka týkající se rozdělení jiných vlastních zdrojů společnosti, jejíž 

grafická stránka je vyhovující. 

G. Jazyková a stylistická úroveň  

Jazyková a stylistická úroveň práce je nadprůměrná. Práce se čte plynule, 

gramatické chyby či překlepy jsou v ní ojedinělé (např. na str. 23, 57, 67). Totéž, byť 

jsou přítomny v o něco vyšším množství, v zásadě platí i o interpunkčních pochybeních 

(např. na str.  9, 51, 68, 75). 
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4. Další vyjádření k práci a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Na str. 5 diplomantka naznačuje, že by bylo možné schválení účetní závěrky 

podrobit i přísnějšímu režimu než prosté většině hlasů. Mohlo by zakladatelské právní 

jednání stanovit i povinnost jednomyslného rozhodování? 

V kapitole 1.5.1. diplomantka v souvislosti s odůvodněním protinávrhu na 

rozdělení zisku zmiňuje povinnost loajality akcionářů. Lze v tuzemské judikatuře nalézt 

oporu nejen pro povinnou loajalitu společníků ve společnosti s ručením omezeným, 

nýbrž i pro povinnou loajalitu akcionářů? 

Na str. 35 diplomantka uvádí, že v akciové společnosti přísluší rozhodnutí o 

výplatě podílu na zisku statutárnímu řediteli. Mohla by stejné rozhodnutí přijmout též 

správní rada? 

Ve čtvrté kapitole diplomantka z § 201 odst. 2 písm. a) a § 446 odst. 1 z. o. k. 

dovozuje, že by dozorčí rada kapitálové společnosti v rámci své kontrolní působnosti 

mohla rozhodnutí o výplatě záloh na podíl na zisku zakázat. Takový výklad kompetencí 

dozorčí rady však výslovnou oporu v právní úpravě postrádá, když dohledovou 

působnost nelze zaměňovat s působností rozhodovací. 

V kapitole 5.2 diplomantka popisuje stávající úpravu vrácení vyplaceného podílu 

na zisku ze strany společníků, aby následně zmínila podstatu připravované novely 

zákona o obchodních korporacích. Diplomantka by v této souvislosti mohla uvést, který 

z obou přístupů je bližší britskému právu, jež diplomantka ve své práci rovněž místy 

zmínila. 

V rámci obhajoby diplomové práce by se diplomantka mohla zároveň vyjádřit 

k recentní změně v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu v oblasti způsobilosti účetní 

závěrky, na jejímž základě je rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku přijímáno. 

5. Doporučení práce k obhajobě a navržený klasifikační stupeň 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě s navrženým stupněm „výborně“, který 

však podmiňuji přesvědčivostí obhajoby. 

 

Praha, 15. května 2019 

       

Mgr. Petr Tomášek, Ph.D. 

oponent diplomové práce 

 


