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Posudek oponenta diplomové práce 

 

Téma diplomové práce: Rozdělení a výplata zisku v akciové společnosti a zálohy na něj 

Autor: Potůček Petr 

1. Téma a rozsah práce 

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

úpravou rozdělení a výplaty zisku v akciové společnosti vč. záloh na něj. Práce svým 

rozsahem splňuje požadavky na rozsah diplomové práce stanovené příslušným 

fakultním předpisem. 

2. Aktuálnost a náročnost tématu (teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich 

zpracování, použité metody) 

Téma diplomové práce hodnotím jako aktuální. Aktuálnost i náročnost tématu 

posiluje recentní judikaturní vývoj i míra, v jaké je tato oblast právní úpravy dotčena 

tzv. velkou novelou zákona o obchodních korporacích. 

Z metodologického hlediska postupuje diplomant od obecného ke zvláštnímu, 

když se nejprve zabývá stěžejnými pojmy diplomové práce a zvláštními druhy akcií, 

aby následně přistoupil k analýze rozdělení a výplaty zisku v chronologickém pořadí. 

V práci se taktéž objevují metody analytická, deskriptivní a v omezené míře i 

komparativní. 

3. Kritéria hodnocení práce 

A. Splnění cíle práce 

Za primární cíl si diplomant předsevzal „sumarizovat vybrané stěžejní 

problematické otázky a podrobit je analýze“ (s. 1). Mám za to, že tohoto cíle se 

diplomantovi podařilo dosáhnout. 

B. Samostatnost při zpracování tématu  

Nemám pochyb, že diplomant zpracoval svoji práci samostatně. 

V práci jsou patrné diplomantovy vlastní názory, místy diplomant polemizuje i 

s názory jiných autorů (např. na s. 24, 38, 53). 

C. Logická stavba práce  
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Diplomant rozdělil práci (vedle úvodu a závěru) do celkem pěti kapitol, když lze 

souhlasit s diplomantovým tvrzením, že stěžejními jsou kapitoly třetí až pátá (s. 2). Proti 

zvolené struktuře nemám výhrad. Považuji ji za odpovídající, přehlednou i 

chronologickou, a to i v rámci jednotlivých kapitol. 

D. Práce s literaturou a judikaturou 

Citace jsou prováděny v souladu s citačními standardy. Diplomant řádně používá 

zkrácená znění pro opakované citace týchž děl. 

Práce s odbornou literaturou i judikaturou je odpovídající. Diplomant zvolil 

zejména tuzemské zdroje, což je zčásti dáno i volbou tématu práce. Větší zapojení 

zahraničního srovnání by však práci učinilo hodnotnější. Zvláště zdroje slovenské 

mohly být pro diplomanta relativně snadno dostupné, i s ohledem na historickou 

podobnost tamního obchodního zákoníku s dřívější úpravu tuzemskou. 

Stran judikatury oceňuji, že se diplomant neomezil pouze na judikaturu 

Nejvyššího soudu. 

E. Hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu) 

Hloubka provedené analýzy je k tématu odpovídající, a to i s ohledem na zvolený 

cíl práce. 

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

Formální úprava práce odpovídá standardům. Diplomant místy užil tabulek, 

jejichž grafická úprava nevybočuje ze standardů diplomových prací. Zejména tabulku 

na s. 24 a 25 by bývalo bylo vhodnější umístit na jedinou stranu diplomové práce. 

G. Jazyková a stylistická úroveň  

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

gramatické chyby, překlepy či interpunkční pochybení jsou v ní spíše výjimkou. Ze 

stylistického hlediska mohl diplomant užít přesnějších či odbornějších formulací pro 

prezentaci doktrinálních názorů (např. „J. Pokorná…stanovuje“ na s. 4, „P. Kuhn píše“ 

na s. 5) 

4. Další vyjádření k práci a otázky k zodpovězení při obhajobě 

V diplomové shledávám dílčí nepřesnosti, popř. diskuzní závěry, z nichž některé 

uvádím níže. 
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Na s. 33 nelze souhlasit s diplomantovým (minimálně nepřímým) závěrem, že 

ujednání ve smlouvě o výkonu funkce je podmínkou pro přiznání tantiémy členovi 

voleného orgánu. V této souvislosti by se diplomant, i v návaznosti na pojednání na s. 

34, mohl zamyslet nad možností, zda (a případně za jakých podmínek) by schválení 

smluv o výkonu funkce přiznávajících všem členům statutárního orgánu právo na 

tantiému ve specifikované výši mohlo znamenat průlom do stanov společnosti 

nahrazující výslovnou úpravu předvídanou v § 34 odst. 1 z. o. k., popř. zda by jej bylo 

možné považovat za rozhodnutí dle § 432 odst. 1 z. o. k. 

Diplomantův závěr o nemožnosti odchýlit se od § 348 odst. 4 z. o. k. je v rozporu 

s usnesením Nejvyššího soudu ze dne 27. 3. 2019, sp. zn. 27 Cdo 3885/2017, které 

diplomant ve své práci taktéž cituje. 

Na s. 53 se diplomant přiklání k názoru, že rozhodnutí o výplatě zálohy na podíl 

na zisku náleží do zbytkové působnosti. Jaká i praktická pozitiva by bylo možné 

v tomto závěru spatřovat? Některá diplomant naznačuje na s. 51. 

Na s. 54 a násl. zmiňuje diplomant pojem obchodního vedení a zákonný zákaz 

udělování pokynů do této oblasti. Lze pokynem rozumět každý zásah, který obchodní 

vedení ovlivňuje? Na s. 55 považuji za mírně matoucí úvahu, kdy diplomant nepokládá 

citované rozhodnutí Nejvyššího soudu za „vyčerpávající“, čímž zřejmě míří k tomu, že 

do obchodního vedení nenáleží další, nejen citované činnosti, aby následně šíři 

citovaných činností spíše zúžil. Můžeme navíc ve vztahu k obchodnímu vedení hovořit 

o judikaturní reflexi právní úpravy, když ta ponechává definici obchodního vedení 

stranou? 

5. Doporučení práce k obhajobě a navržený klasifikační stupeň 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě s navrženým stupněm „velmi dobře“ až 

„výborně“, a to v závislosti na přesvědčivosti ústní obhajoby. 

 

Praha, 14. května 2020 

       

JUDr. Petr Tomášek, Ph.D. 

oponent diplomové práce 

 


