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1. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité metody 

Zvolené téma považuji za náročnější. Jeho řádné zpracování vyžaduje dobré znalosti nejen práva 
obchodních korporací, ale i věcných práv a regulace upravující související otázky (např. obchodní 
rejstřík). Přitom se jedná o téma aktuální, neboť řada otázek, které po rekodifikaci v souvislosti 
s nabytím podílu od neoprávněného vyvstaly, dosud není vyřešena.  

2. Formální a systematické členění práce  

Diplomová práce je členěna do pěti částí, které jsou doplněny úvodem a závěrem.  

První část stručně pojednává o převodu podílu ve společnosti s ručením omezeným.  

Druhá část je věnována obecné problematice nabytí vlastnického práva od neoprávněného. Autorka 
zde stručně pojednává o historii i podmínkách nabytí vlastnického práva od neoprávněného. 
Za vhodné považuji, že součástí pojednání je vztah nabytí vlastnického práva od neoprávněného a 
vydržení.  

Třetí část práce se již zabývá přímo nabytím podílu ve společnosti s ručením omezeným od 
neoprávněného. V rámci této části diplomantka řeší otázky, které jsou rozhodující při hledání 
odpovědi na položené výzkumné otázky (viz níže, bod 4). V rámci toho analyzuje, zda je podíl věcí, 
řeší povahu dobré víry jako předpokladu nabytí od neoprávněného či povahu obchodního rejstříku.  

Ve čtvrté části jsou závěry předchozí části využity právě na nabytí podílu ve společnosti s ručením 
omezeným od neoprávněného. Rozebráno je naplnění podmínek zakotvených v ustanoveních § 1109 
až § 1111 OZ.   

Pátá část velmi stručně vyhodnocuje stávající úpravu a poukazuje na možnost zlepšení de lege 
ferenda. Této části měl být věnován větší prostor, zhodnocení úpravy včetně návrhů na zlepšení 
na jeden a půl stránky se nezdá dostatečně podrobné a vypovídající.  

Závěr je stručným shrnutím zjištění učiněných v průběhu práce.  

Zvolenou strukturu považuji za vhodnou. Diplomantka si v úvodu jasně vytyčila výzkumné otázky a 
strukturu práce podřídila hledání odpovědí. Rovněž rozsah jednotlivých částí práce považuji za 
vyvážený, až na pátou část věnovanou zhodnocení úpravy de lege lata a de lege ferenda.  

3. Vyjádření k práci  

Diplomantka si se zvoleným tématem poradila velmi dobře. Dokázala identifikovat sporné body a u 

většiny z nich nabídnout argumenty podložené řešení. Neplatí to však vždy, na některých místech by 

bylo vhodné argumentaci dále prohloubit (např. charakter obchodního rejstříku jakožto veřejného 

seznamu s ohledem na evidenci podílů, viz otázky k obhajobě).  

Autorka neustále připomíná, proč tu kterou otázku řeší. Byť se to může zdát někdy až přespříliš, je 

zřejmé, že se důsledně snaží zachovat logickou linku práce a své dílo směřovat k vyřešení výzkumných 

otázek. Přesto jsou na řadě míst nadbytečně opakovány závěry, včetně důvodů pro jejich přijetí 



(např. charakter obchodního rejstříku jakožto veřejného rejstříku, resp. veřejného seznamu, s. 34-

35). Často by přitom stačilo zmínit závěr, aniž by znovu byly opakovány důvody pro jeho přijetí.  

4. Kritéria hodnocení práce  

Splnění cíle práce Diplomantka si v úvodu práce vytyčila dvě výzkumné otázky: (i) Lze nabýt 

nevtělený podíl ve společnosti s ručením omezeným od neoprávněného 

převodem na základě smlouvy o převodu podílu?; (ii) Lze nabýt podíl ve 

společnosti s ručením omezeným ve formě kmenového listu od 

neoprávněného převodem na základě smlouvy o převodu podílu? 

Sledovaného cíle se v zásadě podařilo dosáhnout, byť v případě kmenového 

listu působí práce (a zejm. učiněné závěry) poněkud překotně.  

Samostatnost při 

zpracování tématu  

Práce je bezesporu originálním dílem diplomantky.  

Logická stavba 

práce  

Práce se vyznačuje logickou strukturou, kdy autorka nejprve vymezila 

výzkumné otázky a následně dílčí otázky, které je třeba vyřešit, aby bylo 

možno na výzkumné otázky odpovědět.  

Práce se zdroji 

(využití 

cizojazyčných 

zdrojů, citace) 

Diplomantka pracuje s většinou relevantních zdrojů domácí provenience.  

V dostatečné míře je zahrnuta judikatura, přičemž autorka pracuje i 

s prvorepublikovými soudními rozhodnutími. Zahraniční zdroje zohledněny 

nejsou, s ohledem na zvolené téma to nicméně nebylo nezbytně nutné, byť 

exkurs do zahraniční úpravy mohl být pro práci obohacující.  

Citace jsou provedeny důsledně. Vlastnímu provedení citací nicméně měla být 

věnována větší pozornost, nejsou jednotné a obsahují řadu nedostatků, které 

zbytečně práci kazí. V případě komentáře k občanskému zákoníku 

zpracovaného kolektivem autorů pod vedením P. Lavického je uvedena jako 

hlavní autorka J. Bílková (např. pozn. č. 76); voleny jsou různé způsoby citací; 

zčásti je používána zkratka s., zčásti str. apod.  

Hloubka 

provedené analýzy 

Na většině míst je analýza dostatečná, v některých případech by nicméně bylo 

vhodné argumenty dále doplnit (např. povaha obchodního rejstříku, nabytí 

kmenového listu od neoprávněného, viz výše).  

Jazyková a 

stylistická úroveň  

Práce je až na výjimky psaná jasnou a srozumitelnou formou. Zmíněnou 

výjimkou je zejm. pojednání o materiální publicitě na s. 42. Gramatické chyby 

se téměř nevyskytují.   

 

5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě  

 Otázky k zodpovězení při obhajobě 

o Při obhajobě doporučuji zaměřit se na otázku charakteru obchodního rejstříku jakožto 

seznamu věcí. Jak bylo uvedeno výše, argumentace je v tomto směru nedostatečná. 

Změní doplnění argumentace závěr pro účely nabytí podílu od neoprávněného? 

o Krom toho prosím o vysvětlení úvahy diplomantky o materiální publicitě (s. 42). Zde se mi 

zdá text spíše nesrozumitelný a závěry autorky obtížně uchopitelné.  



 Doporučení/nedoporučení k obhajobě 

Posuzované dílo splňuje podmínky kladené na diplomové práce, a proto doporučuji předloženou 

diplomovou práci k obhajobě. 

 Navržený klasifikační stupeň 

S ohledem na výše uvedené navrhuji ohodnotit diplomovou práci klasifikačním stupněm výborně 

nebo velmi dobře, a to v závislosti na průběhu obhajoby.  

 

V Praze dne 20. prosince 2019  

 

 

JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M. 
oponent diplomové práce 
 


