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1. Aktuálnost (novost) tématu 

    

Diplomantka zvolila pro svou diplomovou práci téma z oblasti práva podnikatelských 

seskupení. Jde o aktuální problematiku, která nabyla na významu zejména v souvislosti 

s rekodifikací českého soukromého práva a následně i  s novelou zákona o obchodních 

korporacích  provedenou zákonem č. 33/2020 Sb. (účinnost 1.1.2021).  Uchazečka zvolila 

individuální téma, přičemž motivací pro jeho volbu bylo zejména studium v zahraničí 

(Univerzita v Kentu, VB). Téma je teoreticky zajímavé a prakticky významné. Ku prospěchu 

věci bylo jeho zúženo na podnikatelská seskupení nekoncernového typu.  

 

 

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

metody 

 

Zvolené téma je spíše náročnější na teoretické znalosti. Obtížnost tématu zvyšuje, že 

předpokládá znalost nejen českého práva podnikatelských seskupení, ale i práva britského a má  

současně i srovnávací rozměr. 

 

 

 

3. Formální a systematické členění práce 

 

Diplomová práce je členěna do osmi kapitol zakončených závěrem, v němž jsou stručně shrnuty 

hlavní myšlenky, k nim uchazečka dospěla zpracováním tématu. Prvních pět kapitol práce 

pojednává o české právní úpravě v členění: podnikatelská seskupení, újma způsobená 

ovlivněním, ručení vlivné osoby, další zákonná ustanovení, piercing of corporate veil. Šestá a 

sedmá kapitola je tematicky zaměřena na podnikatelská seskupení ve Velké Británii a 

odpovědnost mateřské společnosti. V osmé kapitola je obsažena stručnější komparace obou 

úprav.  V závěru jsou formulovány hlavní myšlenky, k nimž diplomantka dospěla zpracováním 

tématu. Takto pojatá struktura je v zásadě  přehledná a pokrývá zvolené téma.   

 

4. Vyjádření k práci 

 

Předložený text svědčí o hlubším zájmu autorky pro zvolené téma. Ve výsledném textu se 

pozitivně promítlo, že diplomantka reagovala na některé připomínky ke struktuře i obsahu 

práce.  Byť některé její závěry lze považovat za diskusní, je zřejmé, že je schopna formulovat 

vlastní závěry a předložit k nim  argumenty.  Zajímavá je kapitola, v níž diplomantka 

zpracovává anglickou  judikaturu k piercingu.   

 

 

5. Kritéria hodnocení práce 

 



Splnění cíle práce Diplomantka si stanovila za cíl vymezit vlivnou 

osobu v podnikatelském seskupení a vytyčit 

důsledky  vykonávání jejího vlivu na danou obchodní 

korporaci a následně porovnat jednotlivá zákonná 

ustanovení s úpravou, kterou pro tuto oblast zvolil 

britský zákonodárce a  komparací obou zákonných 

úprav posléze určit, které právní prostředí je 

vhodnější z hlediska postavení, jak vlivné tak 

ovlivněné osoby, případně jejích věřitelů. V závěru 

práce shrnujícím způsobem odpovídá na otázky, 

které si v úvodu položila, takže cíl práce lze 

považovat v zásadě za splněný.  

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení 

práce z hlediska plagiátorství 

Studentka zpracovala zvolené téma samostatně. Jak 

strukturu, tak obsah práce konzultovala s vedoucí 

diplomové práce. Nad doporučeními vedoucí 

diplomové práce se zamýšlela, své poznatky 

prohlubovala, což se ukázalo jako prospěšné pro 

výslednou kvalitu předloženého textu.  

Logická stavba práce Strukturu práce lze hodnotit jako logickou. 

Diplomantka postupuje od obecného ke zvláštnímu.  

Nejprve  se  zabývá obecně pojmem podnikatelského 

seskupení, a  vlivné osoby a navazuje důsledky 

prosazování vlivu. Obdobnou strukturu pak 

zachovává v zásadě i v pojednání o britské úpravě.  

Na tato pojednání logicky navazuje srovnání těchto 

úprav.  

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací  

Při zpracování svého tématu využila diplomantka 

reprezentativní české i anglické zdroje. Počet 

odborných článků je ale relativně nízký.  Na použitý 

pramen odkazuje v souladu s citačními pravidly a 

gramaticky přesně.  

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 

Hloubka provedené analýzy je ve vztahu 

k jednotlivých pojednávaným otázkám rozdílná. 

Nicméně odpovídá nárokům na zpracování 

vytčených odborných otázek.   

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

Úprava textu je standardní, text neobsahuje grafy, ani 

tabulky.  

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková a stylistická úroveň práce je dobrá, i když 

lze zaznamenat určité formulační (či drobné 

gramatické) nepřesnosti.    

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Z dílčích připomínek lze namítnout, že podle českého konceptu právnické osoby je diskusní 

hovořit o její vlastní vůli (s. 6 a dále závěr práce). Na s. 51 diplomantka používá obvyklý 

argument ustanovením  § 51 z. o. k.  Jde ale o to, že ustanovení o vlivné osobě na členy volených 

orgánů nelze vztáhnout zejména proto, že jsou sami terčem ovlivnění. Na s. 14 se chybně uvádí, 

že u porušení smluvní povinnosti se vyžaduje zaviněn. K pojednání o piercingu lze poznamenat, 

že tento judikatorní přístup není omezen na angloamerickou právní oblast, ale lze se s ním jako 

s řešením ultima ratio setkat i ve francouzském a dříve i německém právním prostředí. 



Uchazečka ale správně, i když nevýslovně, odlišuje piercing ve vlastním (užším) pojetí od jeho 

širšího „závazkového“ chápání,  s nímž bývá někdy směšován.  

Otázky k obhajobě:   

- Ve vztahu k vyjádření na s. 18 by  diplomantka  měla uvést příklad, kdy se bude 

aplikovat ustanovení § 71 odst. 2 z. o. k., tudíž v jakém případě se nebude jednat o 

reflexní škodu na straně společníka.  

- Skutečně se diplomantka domnívá, že  ustanovení o sankčním ručením členů volených 

orgánů za porušení povinnosti péče řádného hospodáře neodvracením hrozícího úpadku 

lze bez dalšího použít  na vlivnou a ovládající osobu, jak   uvádí na s. 33?  

- Jak lze rozumět vyjádření na s. 33, že ustanovení § 2910 a 2911 OZ neobsahují překážku 

zavinění?   

 

 

Doporučení/nedoporučení práce 

k obhajobě 

Práci doporučuji k obhajobě.  

Navržený klasifikační stupeň Velmi dobře 

 

 

V Praze dne _10.6.2020______________ 

 
Prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc. 
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vedoucí diplomové práce 

 


