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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Diplomant zvolil  pro svou diplomovou  práci  oblast práva obchodních korporací, konkrétně 

se zaměřil na jednu z forem kapitálových obchodních společností, a to společnost s ručením 

omezeným. V tomto rámci cílí  na ochranu postavení menšinového společníka při efektivním 

zvyšování  jejího základního kapitálu.  Na volbě tématu oceňuji, že se diplomant vyvaroval  

zaměření na široký okruh problematiky   a  spektrum svého zájmu  ohraničil  jasně  

formulovanou  užší výzkumnou otázkou (resp. dílčími otázkami).   Téma diplomové práce  

považuji za aktuální, neboť ochrana věřitelů obchodní korporace je trvale předmětem  

zájmu   české  i zahraniční  právní vědy  a rezonuje i v praxi.  K posílení aktuálnosti přispívá i 

skutečnost, že se tohoto tématu   dotýká i  tzv. velká novela zákona o obchodních korporacích   

provedená zákonem  č. 33/2020 Sb., která nabyla účinnosti dne 1.1.2021.   

  

2. Náročnost tématu  na teoretické znalosti  a z hlediska rozsahu dostupných zdrojů 

Téma považuji za náročné a ambiciózní.    

 

3. Kritéria hodnocení práce:  

  

A.  Stanovení cíle práce a jeho splnění 



Diplomant si vytkl za  základní cíl pojednat o právních  prostředcích ochrany věřitelů vyplývající 

ze zákona o obchodních korporacích, konkrétněji  „….zmapovat a zanalyzovat, zda v souladu 

s jejich ochranným účelem na jedné straně zajišťují menšinovým společníkům ochranu před 

zásahem do jejich právního postavení ve společnosti a na straně druhé rovněž zohledňují zájem 

společnosti na bezproblémovém fungování a možnosti dosahování účelu, pro které byla 

společnost založena.“. (s. 7). V návaznosti na tento cíl pak diplomant formuloval  osm  dílčích 

výzkumných otázek (s. 7 a 8).  

 

B.  Samostatnost při zpracování tématu.  

Vzhledem k tomu, že jsem  oponentkou,  nehodnotím samostatnost v průběhu  tvorby 

diplomové práce. Z jejího obsahu mohu ale na samostatnost zpracování usuzovat.     

  

C.  Logická stavba práce, systematika práce  

Diplomová práce je rozdělena do čtyř  kapitol s vnitřním členěním do podkapitol. První dvě 

kapitoly jsou věnovány  obecným otázkám  související s tématem této diplomové práce 

(základní kapitál a jeho zvýšení,  podíl a jeho stránky, důvody a způsoby ochrany menšinového 

společníka atd.) Ve třetí kapitole se autor zaměřuje  na problematiku rozhodování o efektivním 

zvýšení základního kapitálu. Čtvrtá  kapitola pojednává z různých úhlů pohledu o  právu účasti 

na zvýšení základního kapitálu. Uchazeč tudíž postupuje tradičním způsobem, a to od  

obecného ke zvláštnímu.  Takto pojatá struktura je logická a přehledná.  Závěr obsahuje 

obecnější pojednání  o hlavních závěrech.  Přehlednosti celkového vyznění diplomové práce 

by přispěla užší vazba mezi  úvodem a závěrem, konkrétně   shrnutí hlavních závěrů 

strukturované v úzké návaznosti na každou z dílčích výzkumných otázek  formulovaných  

v úvodu.      

 

D. Zvolená metodologie  

Hlavními metodami, které diplomant dle svého vyjádření (s. 8) využil  při zpracování diplomové 

práce byla rešerše příslušné právní literatury a judikatury především českých soudů, a 

následná metoda analytická. Dále se přihlásil  k metodě  abstrakce a následné syntéze 

získaných informací, na jejichž základě zobecnil jednotlivé dílčí i hlavní závěry.  V souvislosti 

s diplomantovým vyjádřením o výkladových metodách (s. 8 odst. 2 in fine – o  metodě 

jazykového, systematického, logického, teleologického výkladu) jen  poznamenávám, že vždy 

má být rozlišováno mezi vědeckými metodami tvorby odborného textu a metodami výkladu 

právního předpisu. Z diplomantova vyjádření to zřetelně neplyne, vědomí tohoto rozdílu ale 

v jeho prospěch předjímám.    

 

 

E.  Práce s literaturou (využití cizojazyčné literatury) včetně citací , reprezentativnost a 

aktuálnost zdrojů  



Diplomant shromáždil a nastudoval  relevantní tuzemské odborné zdroje. Zahraniční prameny 

se ale omezují jen na německý komentář k zákonu o společnosti s ručením omezeným.   Vedle 

odborné literatury je využita  i tuzemská judikatura, konkrétně rozhodnutí Ústavního soudu, 

rozsáhle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR a též několik rozhodnutí Vrchních soudů. Kromě 

toho autor zaznamenal i dvě starší rozhodnutí   německého Spolkového  soudního dvora, která 

jsou ale zřejmě převzata z tuzemské odborné literatury.  

Na použitý pramen  diplomant   korektně odkázal  v souladu s citačnímu pravidly.  Ke  

gramatické stránce poznámkového aparátu lze podotknout, že i poznámky jsou větami, tudíž 

mají začínat velkými písmeny (např. pozn. č. 1, 4, 9 a další). 

  

 

F.  Hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu)  

Téma je zpracováno v částečně   deskriptivně,  diplomant ale prezentuje i vlastní 

argumentované závěry (viz níže)  vyvozené na základě předchozí analýzy.  

 

G.  Úprava práce (text, grafy, tabulky) Formální podoba textu:  

Diplomová práce neobsahuje grafy ani tabulky. Pro zpracování textu není využití grafů či  

tabulek třeba.  Úprava textu je standardní.  V textu zaznamenávám překlepy či   nepřesnosti 

(s. 7, 14, 15, 23, 24 a další - chybějící či naopak přebývající slova).   

 

H.  Jazyková a stylistická úroveň 

Stylistická úroveň diplomové práce je dobrá a svědčí o schopnosti autora srozumitelně a 

kultivovaně formulovat odborný text.  

 

4.  Případné další vyjádření k práci. 

 

Z  posuzovaného textu je patrný zájem, resp. zaujetí pro zvolené téma a dobrá příprava. Je též 

zřejmý vhled to tématu a porozumění, resp. vědomí   širších souvislostí řešených otázek. Více 

mohl být respektován formát tohoto typu závěrečné práce,  tudíž  stručnější text rozsahem 

bližší  standardům diplomové práce. Diplomový text je též do jisté míry deskriptivní. To 

nepovažuji za   vadu, neboť jen těžko lze od diplomové práce očekávat originalitu v celém jejím 

rozsahu. Podstatné je, že autor je schopen poukázat na diskusním otázky, resp. otevřená 

témata a formulovat k nim i  vlastní stanovisko (např. s. , 46, 47, 54 a další). I když to není 

vyjádřeno zcela výslovně, zejména ze  závěru vyplývá pozitivní odpověď na základní otázku 

položenou v úvodu diplomové práce. Závěry diplomové práce tudíž nevyznívají nijak 

překvapivě, spíše potvrzují prosazení zákonodárcem sledovaného závěru ochrany slabší 



smluvní strany ve specifických situacích, resp. krocích realizovaných společností s ručením 

omezeným.      

V práci neshledávám výraznější pochybení či  věcné nepřesnosti.  

Z obecnějšího pohledu lze uvést:  diplomant píše na více místech o znevýhodnění  

menšinových  společníků, kteří by se nepodíleli na zvýšení základního kapitálu (s. 6, 112). Mám 

za to, každá neúčast na zvýšení základního kapitálu,  resp. snížení velikosti účasti (podílu) 

nemusí být nutně znevýhodňující. Například může být  kompenzováno jinými (statutárními i 

extrastatutárními) výhodami.  Proto lze pracovat i s  emotivně neutrálnějším výrazem   

rozředění  účasti společníka.   

Z dílčích připomínek:  

k vyjádření na s. 12, první odstavec in fine lze poznamenat, že pro určení výše základního 

kapitálu je nepochybně podstatné ocenění vkladu, ale přesněji platí, že do základního kapitálu 

„vstupuje“   rozdíl mezi (znalecky) určenou cenou nepeněžitého vkladu a vkladovým ážiem.  

Z hlediska terminologie je třeba pracovat se zákonem zavedeným termínem „zvyšování“ 

základního kapitálu místo publicistického „navyšování“ základního kapitálu, resp. „navyšování 

majetku dalšími vklady“ (s. 15).   Je ale třeba uznat, že tato nepřesnost se v textu vyskytuje 

výjimečně. Na s. 16, první odstavec oceňuji, že diplomant  umí promítnout právní procesy do 

jejich obrazu v účetnictví. Autorova vyjádření ohledně modifikace práv spojených s podílem 

odrážejí současný většinový proud tuzemské i německé doktríny. V souvislosti 

s diplomantovým vyjádřením o „nevyloučitelnosti“ práva na informace lze podotknout, že 

podle judikatury může být zvláštní druh podílu tvořen i určitým omezeným právě tohoto práva 

(s. 25).   Za diskusní až problematický  považuji závěr na s. 28 o podmínkách pozbytí účinnosti 

úpravy ve společenské smlouvě (autor hovoří o autonomní úpravě).  Oceňuji pasáž věno vanou 

kogentnosti/dispozitivnosti úpravy působnosti orgánů obchodní korporace (působnost valné 

hromady společnosti s ručením omezeným rozhodnout o efektivním zvýšení základního 

kapitálu). Pasáž je zpracována kultivovaně, se znalostí s dobrým odborným základem a závěr 

diplomanta na s. 41 je kvalitně argumentován  (s. kapitola 3., podkapitola 3.1.). Obdobně 

dobře zpracované je i pojednání o aplikaci § 171 odst. 2 z. o. k. S jeho materiálním výkladem 

souhlasím. Vlastní názor ohledně aplikace § 171 ods.t 2 vyjadřuje autor i ve vztahu 

k  efektivnímu zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem jiného společníka. (s. 52 a 

násl.). Vyjádření o hodnotě podílu na s. 28/29 je velmi vágní a tím i nepřesné. K textu na s. 29 

o účelu, resp. důvodu založení společnosti s ručením omezeným je třeba dodat, že může být 

založena i za jiným než podnikatelským účelem (i když v praxi v  menšině případů).  Zajímavou 

otázkou je povinnost souhlasu společníků, do jejichž práv je rozhodnutím valné hromady 

zasahováno (s. 54 a násl.). Mám za to, že mělo být důsledněji rozlišeno mezi aplikací § 171 

odst. 2 z. o. k. a  povinností společníka  souhlasit, resp. hlasovat pro návrh rozhodnutí valné 

hromady.  Za diskusní považuji výklad povinnosti společnické  loajality na s. 64 dole projevující 

se v povinnosti společníků preferovat zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady. Za klíčový 

argument považuji důvodnost (§ 219 dost. 2, písm. a) z. o. k.]. S  tou též výrazněji pracuje 

diplomant v závěrečném shrnutí na s. 77.  A nejsou dotčení společníci dostatečně chráněni 

podmínkou, že bez jejich souhlasu zvýšení nepeněžitými vklady neprojde?  Otázkou je též, 

jakou  hraje roli srovnání s úpravou akciové společnosti, kterou autor  zmiňuje na s. 87.  



Nedomnívám se, že v případě pojednávaném na s. 107 je o zakrytou teleologickou mezeru 

v zákoně, neboť, jde o věc výkladu. Se závěrem diplomanta souhlasím (s. 107). Na s. 109 eviduji 

nepřesnost (termín uhrazovací povinnost je širší, než povinnost vkladová, neboť zahrnuje 

povinnost uhradit např. i emisní ážio, které nemá vliv na velikost podílu společníka). Formulace 

„výše podílu nebo rozsah některých společníků“ je nesrozumitelná. Problematický je též závěr 

o nezbytnosti upravit rozsah přednostního práva ve společenské smlouvě (tamtéž).   

 

5.  Otázky k  zodpovězení při obhajobě 

 

Za zajímavou pro diskusi při obhajobě považuji zejména otázku povinného souhlasu společníka 

s usnesením o efektivním zvýšení  základního kapitálu. Je skutečně na místě dát přednost 

„nepoškození“ společnosti před „nepoškozením společníka“, resp. kam až sahá povinnost 

loajality?  Jinak řečeno, je na místě souhlasit s citovaným názorem Daniela  Lály ve všech jeho 

bodech?  (s. 56) Na s. 109 už se zúženě hovoří o „znemožnění dosažení cílů  společnosti.“  

Vhodným předmětem rozpravy je m. j. i otázka,  zda lze  smluvně  převzít závazek neuplatnit 

přednostní právo při efektivním zvýšení základního kapitálu.  

 

6.  Doporučení  práce k obhajobě a navržený klasifikační stupeň  

Diplomovou práci doporučuji  k obhajobě. Oceňují volbu tématu,  důkladnost zpracování i 

autorovu schopnost vyjádřit se k některým otevřeným otázkám. Postrádám práci se zahraniční 

odbornou literaturou (na místě by byla především autorem  zmiňovaná německá doktrína). 

Proto  předběžně navrhuji  hodnocení  „velmi dobře“, možná až výborně, v závislosti na 

vystoupení diplomanta při obhajobě.     

   

V Praze dne   10. srpna   2021   

                                                                                                                                       prof. JUDr. 

Stanislava Černá, CSc.  

                                                                                                                                       oponentka     

            

    

 

 

 


