
 1 

P o s u d e k  o p o n e n t a  diplomové práce   

 

 

Diplomant       :  Josef  V i ž ď á k 

Název práce   :  Smluvní autonomie při konstrukci druhů akcií a její limity                    

Počet stran    :   88 

Datum odevzdání  : červen 2020 

 

Aktuálnost a náročnost tématu, cíl diplomové práce.    

Před samotným jádrem zpracovávaného tématu se diplomant práce zamýšlí nad pojmem  smluvní 
autonomie což je vhodný úvod do zpracovávané problematiky. S účinností „nového“ občanského 
zákoníku a zákona o obchodních korporacích byl tento institut značně rozšířen a právě z tohoto 
hlediska - se zaměřením na smluvní autonomii týkající se druhů akcií - diplomant pracuje. Jde o téma  
aktuální, neboť existuje mnoho, zatím nevyřešených a nedořešených otázek, jaké další druhy akcií a 
jaká další zvláštní práva z nich vyplývající,mohou obsahovat. Pro zpracování této problematiky musel 
se diplomant dobře seznámit nejen s právní úpravou, ale zejména s názory obsaženými v řadě 
odborných statí. 

Cíl, který si diplomant předsevzal, je najít odpovědi na řadu otázek, např. na již zmíněná zvláštní 
práva spojená s akcií, či naopak existuje-li možnost některá práva od nich odebrat. Tedy určit přesné 
limity tvorby druhů akcií pro zachování právní jistoty  subjektů právních vztahů.  

 

Logická stavba a obsahová stránka práce   

Po stručném úvodu rozdělil diplomant práci do pěti kapitol, které člení do podkapitol a ty pak do 
dalších bloků. Jak kapitoly, tak i jejich vnitřní členění na sebe logicky vždy navazují. Diplomant 
postupuje od obecných otázek k otázkám zvláštním. Proto se nejprve v  p r v n í  kapitole zabývá 
pojmem akcie, ve  d r u h é  pak druhy akcií, kde porovnává jejich úpravu obsaženou v obchodním 
zákoníku a v zákoně o obchodních korporacích. T ř e t í  kapitola, která je těžištěm posuzované práce, 
pojednává o druzích akcií se zvláštními právy a jejich limity. Obsahuje řadu názorů od jednotlivých 
odborníků (Černá, Čech, Štenglová, Lasák) publikovaných v odborných publikacích. K některým 
z nich pak diplomant zaujímá vlastní kritické stanovisko (viz např. str. 27) nebo se s jinými ztotožňuje 
(např. str. 29). Č t v r t á  kapitola pojednává o jedné z nejdůležitějších zásad, kterou je rovné 
zacházení se všemi akcionáři, která je ukončena konstatováním, že v novelizovaném zákoně o 
obchodních korporacích dojde ke zrušení § 244 odst. 2. Kapitola  p á t á se zabývá soudním 
přezkumem zvláštních práv spojených s akciemi a je jen, podle mého názoru, jakýmsi doplňkem celé 
diplomové práce. V závěru práce pak diplomant shrnuje poznatky, ke kterým došel.  

Mohu konstatovat, že ve většině případů, které diplomant zastává, lze s nimi vyslovit souhlas. Rovněž 
tak i s tím, že jak logická stavba, tak i obsahová stránka diplomové práce jsou splněny beze zbytku. 

 

Formální stránka práce 

Práce je napsána ve slovenštině. Pokud jde o vzhled stránek a jejich úpravu, ty jsou v naprostém 
pořádku. Diplomant správně pod čarou cituje českou odbornou literaturu, odkazy na zahraniční 
literaturu však chybí.  
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Otázka k obhajobě 

Jestliže akcie na jméno bude mít na svém rubu uvedeno jméno jejího vlastníka (ke str. 13), jaký to 
bude mít vliv při její indosaci?  

 

Navrhované hodnocení:  velmi dobře  

 

Praha, srpen 2020 

                                                                                                                       Zahradníčková 

                                                                                                                             oponent    

                                                                               

                                                                           

    

  

 
 
 
 
 
 
 
   


