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1. Aktuálnost (novost) tématu 
Diplomantka zvolila tradiční téma, jež však v tuzemském prostředí v posledních letech nabylo 
na zvláštní aktuálnosti. Zásluhu na tom má jednak nebývalý rozvoj judikatury a na něj 
navazující obnovený zájem odborné literatury. Silné impulsy k novému zkoumání tématu ale 
přicházejí z nové právní úpravy v rámci její rekodifikace. 
 
2. Náročnost tématu (teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování, použité metody) 
Téma lze hodnotit jako středně náročné. Diplomantka analyzovala ustanovení nového zákona 
o obchodních korporacích, k nimž se dosud neváže dostatek odborných zdrojů. Dostatečně 
zmapována není ani aktuální judikatura k tématu. To vše si vyžádalo náročnou přípravu, 
především však značný vklad myšlenkový.  
 
3. Kritéria hodnocení práce 
 
A.  Splnění cíle práce 
Diplomantka si vytkla cíl „analyzovat právní postavení akcionáře prostřednictvím jeho 
souhrnu práv a povinností, které pro něj vyplývají z účasti v akciové společnosti“. To je však 
úkol příliš obecný a široký. Tomu odpovídá i celkově povrchní a popisné vyznění práce. 
Skutečné analýze diplomantka nepodrobuje prakticky žádnou z předkládaných otázek. 
Z práce není zřejmé, že pronikla do problematiky, jíž se zabývala, že se v ní zorientovala a 
porozuměla jejímu systému, významu, původu, praktickým dopadům, ale i obecným 
souvislostem. V tomto smyslu tak práce vytčený cíl nenaplňuje.  
 
B.  Samostatnost při zpracování tématu 
Autenticita předloženého díla je evidentní. Do skutečně samostatné práce se však diplomantka 
nepouští. Vesměs jen přejímá závěry z jiných zdrojů, často bohužel bezmyšlenkovitě a 
dokonce bez ohledu na to, že některé z těchto pramenů se váží ještě ke staré právní úpravě či 
k jiné formě společnosti a na nové akciové právo nejsou použitelné. 
 
C.  Logická stavba práce 
Systematika práce je přehledná, ne vždy však logická. Práce neorganicky vtěluje (některé, 
zdaleka však ne všechny) povinnosti, které se týkají společností, jejichž akcie jsou přijaté 
k obchodování na evropském regulovaném trhu, téma příplatků řadí mezi povinnosti, třebaže 
diplomantka nakonec správně uzavírá, že akcionáři příplatkovou povinnost nelze uložit, mezi 
povinnost předložit společnosti účastnické cenné papíry podobně řadí i právo akcionáře na 
jejich výměnu. Za bezúčelné z hlediska tématu a zaměření práce považuji kusé a útržkovité 
úvodní pasáže o historii akciové společnosti a její právní úpravy (kapitola 1).  



D. Práce s literaturou (využití cizojazyčné literatury) včetně citací 
Přehled použité literatury mám za nedostatečný. Zdaleka nezahrnuje všechny dostupné 
prameny knižní, natož časopisecké, ať již se týkají starého, či nového práva. V seznamu 
použité literatury postrádám řadu děl (i vlastních), která se přitom váží k otázkám, jimiž se 
diplomantka v práci zabývá. Práce sice odkazuje na několik zdrojů zahraničních, činí tak však 
sporadicky a nejde o nikterak stěžejní díla. Důslednější mohla být i reflexe judikatury, včetně 
rozhodnutí z poslední doby. Obávám se, že diplomantka zohlednila jen ta, která byla 
publikována knižně. Vlastní rešerše neprováděla. Poznámkový aparát je sice pestrý, 
pravidelně však opakuje odkazy na nemnoho týchž děl (navíc plnými citacemi) a vykazuje i 
další vady (poznámky často nekončí tečkou, u sborníků diplomantka nerozlišuje konkrétní 
statě a jejich autory atd.).  
 
E.  Hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu) 
Hloubku diplomantčiny práce mám za nevyhovující. Diplomantka ulpívá na povrchu, jen 
rekapituluje hlavní závěry z jiných děl (často nepřesně – viz níže), pomíjí stěžejní otázky, 
které aktuálně ve vztahu k tématu v odborných kruzích řešíme, nepouští se do skutečné 
analýzy či polemiky, neobhajuje vlastní názor. Práce nepodává důkaz diplomantčiny právní 
vyspělosti, schopnosti samostatného logického i analytického myšlení, a bohužel ani dobré 
orientace a erudice v oblastech, jimiž diplomantka argumentuje. 
 
F.  Úprava práce (text, grafy, tabulky) 
Formální úroveň práce je slušná. Rovněž grafika vyhovuje. Nerozumím nicméně systému 
číslování jednotlivých kapitol a podkapitol. Za nadpisem kapitoly 1 kupříkladu následují dvě 
stránky textu, po nichž teprve přichází další nadpis označený jako 1.1. Jakou podkapitolu tedy 
tvoří zmíněné dvě stránky? 1.0.? 
 
G.  Jazyková a stylistická úroveň 
Jazyková a stylistická úroveň práce je nízká. Počet gramatických chyb, zvláště v psaní 
interpunkce, je neúměrný. V některých větách chybějí slova, takže nedávají dobrý smysl. 
 
4.  Případná další vyjádření k práci 
Práce je bohužel plná dílčích nepřesností ve vyjádření, ale i vyložených nesprávností či 
hrubých faktografických chyb. Četná tvrzení nejsou použitelná na akciovou společnost či na 
poměry nové právní úpravy. Až na výjimky práce zcela pomíjí monistickou strukturu akciové 
společnosti a neustále pojednává jen o orgánech dualistického modelu. Zvláště bych upozornil 
na následující: Na str. 5 diplomantka (obecně) pojednává o oznamovací povinnosti akcionáře 
založené zákonem o obchodních korporacích. Na řadě míst zmiňuje společenskou či dokonce 
zakladatelskou smlouvu akciové společnosti (viz např. na str. 8 či 22). Na str. 9 uvádí, že 
vztah mezi akcionářem a společností vzniká nabytím akcie. Na str. 10 dovozuje, že povinnost 
poskytnout příplatky je u akcionářů diskutabilní. Na str. 11 nepřesně vypočítává případy 
zákonné sistace hlasovacího práva akcionáře. Tamtéž (obecně) tvrdí, že akcionáři nevzniká 
povinnost účastnit se valné hromady. Na str. 13 lze číst, že nejčastějšími způsoby prokazování 
oprávnění k účasti na valné hromadě je zákonná domněnka zápisu v seznamu akcionářů; 
úpravu rozhodného dne pomíjí. Na str. 13 tvrdí, že institut per rollam je v akciovém právu 
z velké části přejat z obchodního zákoníku. Na str. 14 nejasně uvádí (ve vztahu k rozhodování 
per rollam), že společnosti běžně své každodenní záležitosti řeší mimo sídlo. Na str. 15 
odkazy na starou judikaturu dokládá, že hlasování na valné hromadě není právní jednání. Na 
str. 18 uzavírá, že s postavením akcionáře navrhovatel (vždy) ztrácí i aktivní legitimaci 
k napadení platnosti usnesení valné hromady. Na str. 19 tvrdí, že pokud si akcionář nenechá 



zapsat protest, nemůže se dovolávat neplatnosti protestovaného usnesení. Na str. 20 uzavírá, 
že společnost může (libovolně) kumulovat zisk nebo že valná hromada rozhoduje o jeho 
„výplatě“. Na str. 21 prezentuje tezi, dle níž má test insolvence prokázat, že korporace 
nepřivede věřitele do druhotné platební neschopnosti a neohrozí fungování hospodářského 
styku. Na str. 26 počítá (pro účely rozdělení likvidačního zůstatku) s variantou, že žádný ze 
společníků akciové společnosti neměl vkladovou povinnost. Na str. 28 dovozuje, že povinné 
zaknihování či imobilizace akcií na majitele je důsledkem rozhodnutí Vrchního soudu v Praze 
z roku 2001. Tamtéž (obecně) uvádí, že akcie na majitele (bez rozdílu) jsou neomezeně 
převoditelné. Na str. 29 dodává, že protiprávní omezení či vyloučení převoditelnosti akcií na 
majitele povede ke zdánlivosti právního jednání. Níže potom uzavírá, že obchodní zákoník 
neupravoval převoditelnost nevydaných, resp. „neplacených“ akcií. Na str. 30 pojednává o 
„zveřejnění usnesení do obchodního rejstříku“. Na str. 31 ve vztahu k nepřiměřenému 
protiplnění konstatuje, že zákon o obchodních korporacích „nově také zavádí takzvané právo 
na dorovnání“. Na str. 33 tvrdí, že kvalifikovaný akcionář má právo na svolání valné 
hromady. Na str. 35, že menšinoví akcionáři nemohou zvolit „své zástupce“ do orgánů 
společnosti. Většinoví tedy mohou? Na str. 39 dovozuje, že cokoliv, co ohrožuje stabilitu 
společnosti, je v rozporu se zásadou loajality akcionáře a že tato loajalita je součástí obecného 
standardu péče řádného hospodáře. Na str. 43 uzavírá, že právo na výměnu akcií je dáno při 
zásadním poškození akcie, které může zpochybnit její legitimační funkci, resp. že společnost 
může rekonstruovat nečitelné údaje. Na str. 46 tvrdí, že bez splnění vkladové povinnosti není 
založení společnosti účinné. Na str. 51 potom, že bez splnění této povinnosti se akcionář 
nemůže stát řádným akcionářem, resp. že tuto povinnost má i před založením společnosti. Na 
str. 52 dovozuje z povinnosti loajality akcionáře „zákaz konkurenčního jednání“ a uzavírá, že 
zákon o obchodních korporacích představuje vydařenou „novelu obchodního zákoníku“, které 
se podařilo „sblížit úpravu obchodních společností s právem Evropské unie“. Na str. 53 mezi 
právní předpisy řadí i důvodovou zprávu k zákonu. Atd. Ve výčtu by bohužel bylo možno 
pokračovat. 
 
5.  Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
Viz výše dle textu.  
 
6.  Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě a navržený klasifikační stupeň 
Ze všech uvedených důvodů, zvláště však s přihlédnutím k bezpočtu věcných nepřesností, 
nesprávností i hrubých chyb, práci hodnotím jako nevydařenou a nezpůsobilou obhajoby, 
resp. obhájení. Domnívám se, že by diplomantce měla být vrácena k přepracování. 
 
V Praze dne 3. ledna 2017            
 
 
 

JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M. 


