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Posudek vedoucí diplomové práce 

  

Jméno diplomantky:  Ondřej Sedlařík 

Téma diplomové práce: Právní prostředky ochrany postavení menšinového společníka 

při efektivním zvyšování základního kapitálu společnosti s 

ručením omezeným 

Rozsah práce:     110 stran vlastního textu (počet znaků vlastního textu dle 

diplomanta 298 358) 

Datum odevzdání práce: 30. 5. 20201 elektronická verze 

 

1. Aktuálnost (novost) tématu:  

Přestože je téma postavení společníka a jeho ochrany staré jako samo právo obchodních korporací, je 

téma předkládané diplomové práce aktuální, protože tuto problematiku zasazuje do kontextu efektivního 

zvyšování základního kapitálu společnosti s ručením omezeným. I když i této oblasti práva obchodních 

korporací je věnována setrvalá pozornost doktríny, podařilo se diplomantovi některé z významných 

otázek nasvítit v novém světle.  

2. Náročnost tématu (teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování, použité metody). 

Téma považuji za středně obtížné. Diplomant se musel vypořádat se vztahem obecné úpravy společnosti 

s ručením omezeným a zvláštní úpravy zvyšování základního kapitálu v kontextu pravidel upravujících 

změnu společenské smlouvy a ustanoveních chránících postavení společníka. Všechny tyto otázky 

náročnost na zpracování tématu zvyšují, protože velmi úzce souvisí se základní charakteristikou 

společnosti s ručením omezeným a principy, z nichž právo obchodních korporací vychází. K řádnému 

zpracování tak byla nezbytná nejen výborná znalost úpravy společnosti s ručením omezeným, nýbrž i 

velmi dobrá orientace v teoretických východiscích existence této formy obchodní korporace. Obtížnost 

práce je na druhé strany snižována tím, že téma nemá významné přesahy do jiných právních odvětvích, 

s nimiž by se diplomant musel vypořádat.   

3. Formální a systematické členění práce  

Pokud jde o systematické členění práce, diplomant postupuje od obecných otázek (zvýšení základního 

kapitálu novými vklady a postavení společníka a jeho ochrana) k dílčím otázkám, na něž zaměřuje svůj 

výzkum [za nejvýznamnější lze označit otázku potřebné většiny při rozhodování o efektivním zvýšení 

základního kapitálu a otázky související s přednostním právem]. Velkým kladem práce je její zaměření 

na úzce vymezené dosud podrobně v doktríně nediskutované dílčí otázky, což umožnilo diplomantovi 

se problematikou zabývat dostatečně hluboce. Strukturu práce považuji za vhodně zvolenou, jednotlivé 

kapitoly na sebe logicky navazují a celkově směřují k naplnění cíle diplomové práce, který si diplomant 

v úvodu vytkl.  Chválím způsob zpracování úvodu, který beze zbytku plní svou funkci, jakož i 

zpracování dílčích shrnutí u třetí a čtvrté kapitoly, které tvoří stěžejní část diplomové práce. V závěru 

však diplomant opomíjí stručně, leč výstižně odpovědět na všechny v úvodu předestřené otázky, byť ve 

vztahu k některým tak činí. 

Mám za to, že by práci prospělo, byl-li by výsledný text zkrácen. Práce více než dvojnásobně přesahuje 

minimální požadovaný rozsah, a i když nelze žádnou její pasáž označit za zcela nadbytečnou, nemohu 
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se ubránit pocitu, že text mohl být při závěrečných úpravách přece jen mírně zhutněn, zejména u 

úvodních kapitol (první dvě) by bylo na místě jejich podstatné zestručnění. Taková závěrečná úprava 

by práci určitě prospěla a práce by nepůsobila místy rozvlekle.  

Co se týče formální stránky práce, považuji za důležité upozornit na nedostatek v poznámkovém 

aparátu, kdy diplomant poznámku pod čarou v mnoha případech začíná malým písmenem a místy 

neukončuje tečkou; nerespektuje tedy, že poznámka pod čarou má charakter věty. 

4. Vyjádření k práci  

Předloženou práci považuji za velmi slušně zpracovanou. Diplomant prokazuje dobrou orientaci v 

problematice, dokáže srozumitelně formulovat dílčí otázky, čtenáři předložit možná řešení a 

argumentovat pro jím prosazované závěry, není tomu však vždy (např. závěr na str. 33 o tom, že 

většinový společníci zřídkakdy využívají práva kvalifikovaných společníků, není nijak odůvodněn). 

V některých pasážích se diplomant nevyhnul popisnosti (zejména úvodní kapitoly), nicméně nejde o 

převládající styl psaní. Je škoda, že diplomant při hledání řešení nepracoval alespoň do určité míry se 

zahraničními zdroji, resp. že vůbec nezkoumal, zda si stejné otázky jako on nekladou i v zahraničí a 

pokud ano, jak je řeší. Jinými slovy, bylo by zajímavé a pro práci velmi prospěšné, pokud by diplomant 

zabýval i tím, zda požadavek jednomyslnosti při změně postavení společníka má v případě společnosti 

s ručním omezeným univerzální charakter a pokud ano, jak se v zahraniční doktríně promítá do úpravy 

efektivního zvyšování základního kapitálu (německá doktrína či EMCA). Zkoumání těchto aspektů by 

pak vůbec nemuselo znamenat další nárůst rozsahu, spíše by mohlo vést k cizelování dosavadního textu 

Dále si dovolím připojit několik poznámek k obsahu práce, které však nemají vyčerpávající charakter.  

Str. 22 – Proč si diplomant myslí, že podíl je typickým pojmovým znakem společnosti s ručením 

omezeným? To se v ostatních formách obchodních korporací s ním nesetkáme? 

Na str. 24 diplomant uvádí, že s podílem musí být spojeno alespoň jedno ze základních společnických 

práv jako je právo na podíl na zisku, na vypořádací podíl nebo hlasovací právo. Jsou diplomantovi 

známy názory, který tento závěr zpochybňují? 

Diplomant pracuje s pojmem uhrazovací povinnost (např. str. 27 či 34), aniž přesně vymezuje, co tím 

myslí. Vkladovou povinnost? Příplatkovou povinnost? Povinnost uhradit ztrátu? Jakoukoli povinnost 

plnění vůči společnosti z titulu účasti v ní? 

Na str. 41 diplomant argumentuje zákazem delegace rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu na jiný 

orgán společnosti, aniž se zabývá možným argumentem per analogiam s úpravou akciové společnosti. 

Jak by tento argument vyvrátil? Mohou výši základního kapitálu změnit společníci dohodou všech nebo 

vždy musí jít jen o rozhodnutí valné hromady? 

Na str. 52 diplomant předkládá závěr, že dostatečnou ochranou společníků, kteří se nepodílí na zvýšení 

základního kapitálu nepeněžitými vklady, je sistace hlasovacích práv společníka, který se na zvýšení 

základního kapitálu podílí. Pokud je tento prostředek společně s důležitým důvodem pro zvýšení 

základního kapitálu a vložení  nepeněžitého vkladu (např. jeho jedinečnost) dostatečný pro ochranu 

společníků při absenci přednostního práva, proč v případě absence přednostního práva u zvýšení 

základního kapitálu formuluje diplomant ochranu podstatně širší spočívající v požadavku na 

jednomyslnost? To pak vede k tomu, že ochrana společníka bez přednostního práva je širší než ochrana 

společníka s přednostním právem, protože společníka bez přednostního práva „nic nestojí“, aby se jeho 

postavení nezměnilo – stačí mu „pouze“ nehlasovat pro zvýšení základního kapitálu, zatímco společník 

s přednostním právem, má-li jeho postavení zůstat beze změny, musí převzít vkladovou povinnost. Za 
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sebe se tak kloním k závěru, že úprava zvýšení základního kapitálu je úpravou zvláštní, na níž není 

možné aplikovat § 171 odst. 2 z. o. k. 

5. Kritéria hodnocení práce 

a) splnění cíle práce  

Diplomant vymezuje na str. 7 jak hlavní cíl práce „….zmapovat a zanalyzovat [právní prostředky zákona 

o obchodních korporacích], 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.“ V návaznosti na hlavní cíl diplomové práce diplomant vymezil osm 

dílčích otázek, jejichž prostřednictvím by měl být hlavní cíl práce naplněn. Cíl práce i dílčí otázky 

směrující k jeho naplnění považuji za vhodně zvolené.  

Předestřený cíl se diplomantovi podle mého osudu podařilo naplnit, byť některé předestřené dílčí závěry 

považuji za diskusní. To samo o sobě je však dostatečným tvůrčím přínosem, který se od diplomové 

práce očekává. 

b) samostatnost při zpracování tématu včetně zhodnocení práce z hlediska plagiátorství 

Diplomant se mnou průběžně práci konzultoval; vím, jak o tématu uvažoval, i jsem viděla několik 

rozpracovaných verzí diplomové práce, o nichž jsme společně vedli několik rozprav. Nemám proto 

žádné pochybnosti o tom, že práce je vlastním tvůrčím počinem diplomanta. Podle Turnitinu práce 

nevykazuje žádné prvky plagiátorství, ani já jsem žádné neodhalila. Konstatuji proto, že nemám žádné 

pochybnosti o tom, že diplomová práce byla vypracována diplomantem zcela samostatně. 

 c) logická stavba práce 

Práce je vyjma úvodu a závěru rozdělena do čtyř kapitol. První dvě kapitoly mají obecný charakter, 

základem práce je kapitola třetí a čtvrtá. První krátká kapitola pojednává obecně o institutu zvýšení 

základního kapitálu. V druhé kapitole se diplomant obecně zaměřuje na právní prostředky ochrany 

postavení společníka. Třetí kapitola je věnována problematice rozhodování o efektivním zvýšení 

základního kapitálu. Ve čtvrté kapitole se diplomant zaměřuje na problematiku práva společníka podílet 

se na zvýšení základního kapitálu. Kapitola je nazvána Přednostní právo jako prostředek ochrany při 

převzetí vkladové povinnosti. Výstižnější by však spíše bylo pojmenování Podstata a meze práva 

společníka účastnit se zvýšení základního kapitálu, protože diplomant se v kapitole zabývá i ochranou 

společníka v případě, že mu podle společenské smlouvy přednostní právo nenáleží (kap. 4.8).  Jak jsem 

již uvedla výše, zvolená struktura je přehledná a logická, a tudíž vhodně vystavěná.  

Za strukturální nedostatek považuji, že v závěru práce nejsou předestřeny jednoznačné odpovědi na dílčí 

otázky položené v úvodu tak, aby u čtenáře nevznikala pochybnost, zda a jak byly diplomantem 

zodpovězeny. 

d) Práce se zdroji (využití cizojazyčných zdrojů) včetně citací 

Pokud jde o české zdroje, diplomant pracoval s dostatečným množstvím reprezentativních zdrojů, 

včetně judikatury. To však není možné konstatovat o zahraničních zdrojích, jak bylo uvedeno výše.  

Jde-li o dodržení zásad odborné práce se zdroji, práce nevykazuje v zásadě žádných pochybení. Za 

zmínku stojí, že diplomant odkazuje i na práce zabývající se úpravou akciové společnosti, což není samo 

o sobě chybné, nicméně by si takové odkazy zasloužily krátké zdůvodnění, proč závěr platný pro 

akciovou společnost je použitelný i pro společnost s ručením omezeným (např. pozn. 121 a 122). Za 
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nedostatek lze považovat i obecný odkaz na diskusi v literatuře bez odkazu na jediné konkrétní dílo (str. 

46). 

Poznámkový aparát je rozsáhlý (427 poznámek) a zásadně plně funkční; drobnou výtku lze učinit 

k tomu, že navíc v celkem hojném počtu obsahuje i odkazy na zákonná ustavení bez jejich přímé citace 

či dalšího komentáře, což je však celkem rozšířený nešvar (např. pozn. 147, 148 a 170). 

e) hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu) 

Předloženou práci považuji po obsahové stránce za celkem zdařilou. Práce není popisná, nevyhýbá se 

analýze sporných otázek a předkládá vlastní stanoviska diplomanta dostatečně argumentačně podložená.  

f) jazyková a stylistická úroveň  

Jazyková a stylistická úroveň textu je velmi dobrá. Vyjadřování diplomanta je až na výjimky 

srozumitelné a přesné.  

Za příklad nepřesnosti lze uvést větu na str. 28, která zní: „V tomto směru podíl reprezentuje především 

určitou část vlastního majetku společnosti.“ Opravdu majetku? 

Práce obsahuje větší množství překlepů či chybějící písmen (např. str. 13 společnost může být […] pouze 

jedním společníkem, str. 17 není možné, str. 22 účasti, str. 27 určení, str. 28 doktrínou,  str. 30 principu, 

str. 33 neslouží, str. 35 kapitálky, atd. 

g) úprava práce (text, grafy, tabulky) 

Úprava práce je standardní. 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Nad rámec výše položených otázek bych u obhajoby uvítala, aby se diplomant vyjádřil k tomu, jak by 

byl jeho závěr o požadavku jednomyslnosti rozhodnutí o efektivním zvýšení základního kapitálu 

v případě vyloučení či omezení přednostního práva přijímám v zahraničí. 

Dále bych ráda při obhajobě vedla diskusi o tom, jaký je názor diplomanta na situaci, kdy vlastní kapitál 

společnosti výrazně převyšuje základní kapitál a zda má tato okolnost být nějak zohledněna při stanovení 

emisního kursu při efektivním zvýšení základního kapitálu.  

7. Závěrečné hodnocení 

Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě 

Diplomová práce splňuje požadavky kladené na diplomovou práci. Práci považuji přes výše uvedené 

výtky za velmi slušně zpracovanou, a proto ji doporučuji k obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň 

Předběžně navrhuji ohodnotit diplomovou práci známkou velmi dobře. Konečné hodnocení závisí na 

rozhodnutí komise v návaznosti na průběhu obhajoby. 

 

 V Praze dne 28. srpna 2021 

 

JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D. 

vedoucí diplomové práce 


