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Posudek k disertační práci Mgr. Bc. Daniela Lály, Ph.D.  
na téma „Druhy podílů v kapitálových společnostech“  

(pro účely žádosti o uznání této práce za rigorózní) 
 
Byl jsem požádán o vypracování posudku k disertační práci Daniela Lály na téma „Druhy 
podílů v kapitálových společnostech“ pro účely posouzení autorovy žádosti o uznání této 
práce za rigorózní. 
 
Konstatuji, že předložené dílo splňuje i nejpřísnější nároky kladené na rigorózní práci. Autor 
zvolil mimořádně aktuální a relevantní téma, jež zaměstnává tuzemskou komercialistiku od 
přijetí nové civilní úpravy a k němuž se dosud pojí nespočet otázek, na které právní úprava, 
ale ani doktrína či judikatura nenabízí jednoznačné a uspokojivé odpovědi. Oceňuji výběr 
okruhů, jimiž se autor v práci zabýval a který vystihuje témata, jež rezonují v teorii i praxi, 
dále pečlivost i preciznost, se kterou zmapoval dostupné názory na ně, ale také způsob, jakým 
sám přispěl do další odborné diskuse, jež se nad nimi vede, a posunul ji novými, přitom 
nezřídka přesvědčivými argumenty a pohledy na věc. Práce tím podává doklad o autorově 
mimořádné erudici ve zpracované oblasti, ale také vysoké míře jeho vědecké i argumentační 
vyspělosti. Vyzdvihuji adekvátní reflexi německé, rakouské i švýcarské doktríny či 
judikatury, zahrnující poznatky, z nichž mnohé autor přinesl do tuzemského prostředí (pokud 
je mi známo) vůbec poprvé. Chválím též vyčerpávající zohlednění dostupné judikatury 
tuzemské, která se váže k tématu práce. Důsledněji mohl snad autor do práce promítnout (v 
době předložení práce) vládní návrh velké novely zákona o obchodních korporacích 
(sněmovní tisk č. 207, který se mezitím stal součástí platného práva jako zákon č. 33/2020 
Sb.). Vzhledem k nejasným perspektivám jeho přijetí v době odevzdání práce to však 
nepokládám za vážnější nedostatek. Mnoha svými závěry se ostatně autor shodl s řešením, 
které novela promítla do textu zákona. Práce navíc řeší i četné další nejasnosti, kterých se 
novela explicitně nedotkla. Závěry v ní prezentované tak nepozbyly na aktuálnosti a relevanci 
ani ve světle novely; práce bude i po její účinnosti představovat stěžejní použitelnou odbornou 
monografii k tématu. Dodávám, že předložené dílo je příkladné rovněž po stránce slohové a 
gramatické. Na chyby ani překlepy jsem v něm nenarazil.  
 
Ze všech uvedených důvodů prezentuji stanovisko, že předložená práce splňuje požadavky 
kladené na rigorózní práci, a doporučuji ji jako rigorózní uznat. Připomínám v této 
souvislosti ostatně, že práce byla mimořádně příznivě hodnocena i coby disertační, tedy dílo 
vyšší odborné a vědecké úrovně, na něž jsou kladeny náročnější požadavky než na práci 
rigorózní, a takto i úspěšně obhájena. Tím spíše tudíž nepřipouštím nejmenší pochybnost o 
její způsobilosti rovněž z hlediska nároků kladených na rigorózní práci. 
 
V Praze dne 29. června 2020      
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