
  

Posudek vedoucí   diplomové práce 

 

Diplomantka:  Jiří Švejda  

Téma diplomové  práce:  Smluvní autonomie při konstrukci druhů akcií a její limity  

    

  

1. Aktuálnost (novost) tématu 

Diplomant zvolil  za téma své diplomové práce  problematiku z oblasti akciového práva, která 

je aktuální a zajímavá jak z teoretického, tak  i praktického hlediska.  Téma považuji za 

dostatečně aktuální pro diplomovou práci.   

  

2. Náročnost tématu  na teoretické znalosti  a z hlediska rozsahu dostupných zdrojů 

Úspěšné zpracování diplomové práce vyžadovalo teoretické znalosti  jak z oblasti práva 

obchodních korporací, tak i  práva občanského. Právní úprava obchodních korporací je 

stratifikována, takže její zvládnutí vyžaduje  znalost úpravy právnických osob v občanském 

zákoníku, jakož i širší znalost občanského práva jako obecného teoretického základu práva 

obchodního (např. úprava cenných papírů a další).  Vzhledem k zaměření práce bylo nezbytné 

využít i judikaturu, a to jak českou, tak evropskou a britskou. Náročnost tématu z hlediska 

úrovně teoretických znalostí vyžadovaných pro zpracování tématu, z  hledisku rozsahu právní 

úpravy, doktrinálního zpracování i aplikované judikatury hodnotím jako standardní.  

 

3. Kritéria hodnocení práce:  

  

A.  Stanovení cíle práce a jeho splnění 

Diplomant formuloval svůj cíl na s. 1  diplomového  textu. Vytkl si analyzovat tuzemskou  

právní úpravu druhu akcií a objasnit otázky limitů při jejich tvorbě za účelem vyšší právní 

jistoty. K dosažení tohoto cíle se autor -  podle své deklarace v úvodu práce -  snažil  o výklad 

mezí právních norem za podpory odborné literatury. Jeho dalším záměrem byla komparace 

se zahraničními právními řády, zejména pak s Velkou Británií.  Tento svůj cíl v zásadě splnil.  

 

  

B.  Samostatnost při zpracování tématu. Tvůrčí uchopení tématu  



Diplomant konzultoval  zaměření i obsah práce s vedoucí diplomové práce. Při tvorbě 

diplomního textu postupoval samostatně.    

  

C.  Logická stavba práce Systematika práce  

Struktura diplomové práce pokrývá zvolené téma.   Autor zvolenou systematiku dodržel.  

Struktura práce je logická a přehledná. V závěru shrnul autor stručně  své hlavní výstupy.   

 

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

aktuálnost zdrojů  

Diplomant pracoval  s relevantní  současnou  odbornou tuzemskou i  zahraniční  literaturou.   

Čerpal  též z tuzemské i zahraniční  judikatury.  Na použitý pramen odkázal  v souladu 

s citačnímu pravidly a gramaticky přesně.  

   

E.  Hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu)  

Téma je zpracováno do značné míry deskriptivně.   Práce ale obsahuje i  analytické pasáže.     

 

F.  Úprava práce (text, grafy, tabulky) Formální podoba textu:  

Diplomová práce neobsahuje grafy ani tabulky. Pro zpracování textu není využití grafů či  

tabulek třeba.  Úprava textu je standardní.  

 

G.  Jazyková a stylistická úroveň 

Stylistická úroveň diplomové práce svědčí o  dobrých vyjadřovacích schopnostech 

diplomanta.  Gramatická úroveň  textu je standardní.   

 

4.  Případné další vyjádření k práci. 

Způsob zpracování diplomové práce svědčí o zájmu autora o zvolené téma a o odpovídající 

přípravě.  Práce je do jisté míry popisná. Je ale současně zřejmé, že diplomant  má dobrý 

přehled o názorech českých komercialistů na řadu diskutovaných otázek a dokáže k nim 

zaujmout vlastní  názor.   V textu neshledávám závažnější věcná pochybení, ale spíše 

drobnější nepřesnosti dané zpravidla zkratkovitým vyjadřováním. To platí zejména o 

úvodních pasážích   (např. na s. 6 – vyjádření o podmínkách, za nichž lze vydávat akcie znějící 

na jinou měnu, než na české koruny). Na s. 68 autor používá nesprávně termín pravomoc 

v souvislosti s výkonem akcionářského práva.    



Za zajímavé  považuji především pasáže věnované úpravě akcií ve Velké Británii. V této 

pasáži je však zřejmá závislost autora na anglickém podkladu, a to jak po věcné stránce  

(např. s. 63 „akcie jsou hodnoceny rovnoměrně….“ ), tak i po stránce formální, resp. 

formulační (např. na  s. 66 se mluví o „schůzi“ akcionářů, na s. 70, 79  o právu na „navrácení 

kapitálu“ při likvidaci apod.)   Věcnou  výhradu mám k připodobnění akcií s odloženými právy 

k úpravě § 281 z. o. k., tudíž k samostatně převoditelným právům, neboť mám za to, že se 

spíše jedná o druh akcií blízký akciím s podřízeným podílem na zisku.  Celkově lze k pasáži o 

anglickém právu konstatovat, že je zajímavá, dosti obtížná, ale její zpracování postrádá 

téměř  komparativní přístup (proto i doplňující otázky sub 5.).  

 

5. Otázky k, zodpovězení při obhajobě 

  

V rámci obhajoby by se diplomant mohl  vyslovit k otázce, resp. k podmínkám vyjádření 

základního kapitálu a jmenovité hodnoty akcií v cizích, resp. různých měnách  (podle 

anglického práva - s. 63, 64). Dále je na místě porovnat anglickou a českou úpravu akcií bez 

hlasovacího práva s ohledem na právo účasti na valné hromadě. Takové srovnání v textu 

diplomové práce chybí, ačkoli bylo na místě je uvést (s. 68).  

.    

 

6.  Doporučení  práce k obhajobě a navržený klasifikační stupeň  

Diplomovou práci doporučuji  k obhajobě, vzhledem k tomu, že  splňuje  předpoklady 

stanovené pro tento typ odborného textu. Předběžně navrhuji klasifikovat ji stupněm  „velmi 

dobře“  s tím, že výsledné hodnocení bude záviset na vystoupení diplomanta při obhajobě.   

   

V Praze dne  31. 12.  2018  

  

                      

    prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.                 

            

     vedoucí diplomové práce  

 


