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I. 

 Dopisem děkana Právnické fakulty University Karlovy prof. JUDr. Jana Kuklíka, 

DrSc.  ze dne 5.7.2021 jsem byl požádán o vypracování oponentského posudku k výše 

uvedené disertační práci a byla mi poskytnuta jedna elektronická verze této disertační 

práce. Vzhledem k tomu, že podle čl. 79 odst. 3 Pravidel pro organizaci studia na 

Právnické fakultě Univerzity Karlovy předseda komise pro obhajobu disertační práce 

posoudí, zda má disertační práce všechny formální náležitosti, není toto posouzení 

předmětem posudku oponenta. Předložená práce nevykazuje známky plagiátorství a 

ani prověrka automatizovaným systémem, která byla provedena právnickou fakultou, 

nevykázala takovéto známky. Disertační práce je vypracována v češtině. Stylisticky a 

gramaticky vykazuje velmi dobrou úroveň. Výklad je podáván srozumitelně, autorka se 

vyjadřuje převážně velmi přesně. 

II. 

 Téma uvolněný podíl ve společnosti s ručením omezeným je zajímavé a nepříliš 

často zpracovávané studentskými pracemi všeho druhu. O důvodech pro nižší zájem 

o tuto problematiku lze jen spekulovat. Příčinou může být zejména relativně stručná 

právní úprava, koncepční neujasněnost regulace nebo omezený počet případů 

aplikace v právní praxi. Vzhledem k tomu lze výběr tématu pro disertační práci 

považovat za odvážný a hodný ocenění.  

 Již při volbě tématu bylo zřejmé, že zpracovávané dílo bude mít přesahy přes 

samotnou právní úpravu uvolněného podílu a bylo jen třeba si ujasnit, jak rozsáhlé 



přesahy do jiných právních otázek to budou, aby bylo zachováno téma práce a 

vytvořena koncepce a systematika, která bude představovat logický celek a rozsahem 

odpovídat požadavkům na disertační práci. Tento záměr se autorce v zásadě podařil 

splnit, byť v některých částech práce byla zpracovávaná materie velmi zjednodušena 

a značně zestručněna. Jde zejména o 1. kapitolu – Vývoj právního institutu a 9. 

kapitolu – Srovnání se zahraniční právní úpravou. Zatímco v případě první kapitoly, 

která představuje historický úvod do problematiky, lze stručnost výkladu obhájit, 

v případě pojednání o zahraničních právních úpravách je možné stručnost a omezený 

rozsah zkoumání považovat za určitou slabinu díla. Ostatní kapitoly však shledávám 

obsahově vyvážené. 

 Disertační práce byla dle dostupných údajů zpracována ke dni 4.6.2021. 

V úvodu práce však autorka poukazuje na komplikace způsobené přijetím novelizace 

zákona o obchodních korporacích. V úvodu díla doktorandka uvádí dva základní 

důsledky novelizace pro dílo samé. Jednak schopnost postihnout novou odbornou 

literaturu reflektující novelizaci zákona vydanou pouze k datu 31. března 2021. Druhý 

důsledek se projevil v textové stránce práce, kdy autorka na straně 11 výslovně uvádí: 

„Z hlediska terminologické jednotnosti práce poukazuji na to, že pokud v práci hovořím 

bez dalšího komentáře o právní úpravě dosavadní nebo předchozí, pojednávám o 

stavu předcházejícím novele ZOK, tedy před 31. 12. 2020. Pakliže v textu zmiňuji 

rekodifikaci soukromého práva, míním tím přijetí občanského zákoníku a zákona o 

obchodních korporacích včetně souvisejících zákonů s účinností od 1. 1. 2014.“ Byť 

tento druhý důsledek, zřejmě způsobený tlakem na včasné odevzdání práce, lze 

pochopit, přesto poněkud stěžuje orientaci v textu práce. 

 Z hlediska použitých metod vypracování disertační práce lze potvrdit informaci, 

kterou autorka uvádí na straně 11. Jde o metodu analytickou, logickou, analogickou a 

komparativní. Metodami výkladu právních předpisů jsou v díle metody výkladu 

gramatického, logického, systematického, teleologického (historického jako součást 

teleologické metody), v menší míře pak metoda výkladu komparativního. 

 Autorka si v úvodu práce vytýčila tři hypotézy. První hypotézou bylo, že 

uvolněný podíl má své místo v právním řádu, konkrétně v právní úpravě společnosti s 

ručením omezeným. Druhou hypotézou bylo, že nové zákonné pojetí uvolněného 

podílu trpí řadou koncepčních nedostatků, které mají za následek nelogičnost a 

rozporuplnost tradičních právních institutů korporátního práva a chybějící provázanost 



právního řádu. Třetí hypotézou bylo, že zákonná právní úprava nakládání s uvolněným 

podílem je v zásadě racionální, podrobná a vyvážená, vyjma právní úpravy prodeje 

uvolněného podílu samotnou společností včetně institutu zastoupení společníka, jehož 

účast ve společnosti zanikla. Uvedené hypotézy sloužily jako podklad pro zkoumání a 

v závěru díla se autorka vyjádřila k výsledkům zkoumání. 

 

III. 

 Disertační práce je členěna na Úvod, devět kapitol a Závěr. V první kapitole se 

autorka věnuje vývoji právního institutu, v druhé kapitole jde o východiska právní 

úpravy uvolněného podílu a v třetí kapitole je provedena analýza uvolněného podílu 

v českém právu. Čtvrtá kapitola vymezuje právní důvody uvolnění podílu a kapitola 

pátá analyzuje úpravu nakládání s podílem. Šestá kapitola se věnuje právu bývalého 

společníka na vypořádání, v sedmé kapitole jde o uvolněný podíl v jednočlenné 

společnosti. V osmé části autorka pojednala o sankcích za porušení postupu dle ZOK 

a část devátá je věnována srovnání se zahraniční úpravou.  

 Autorka provedla důkladnou analýzu odborné právní literatury tuzemské, kterou 

ve svém díle řádně cituje a velmi často s ní i polemizuje. Práce obsahuje i odkazy na 

řadu rozhodnutí Ústavního soudu ČR, Nejvyššího soudu ČR a dalších soudů. 

Zahraniční prameny však jsou zastoupeny jen omezeně. Absenci širšího zkoumání 

zahraničních pramenů doktorandka vysvětluje v Úvodu na straně 10. Je však nutno 

konstatovat, že přítomnost širšího vhledu na problematiku z hlediska zahraničních 

pramenů by práci pozvedla. 

 

IV. 

 Základní koncepční problémy právní regulace uvolněného podílu ve společnosti 

s ručením omezeným lze spatřovat v otázce: 

• vlastnictví uvolněného podílu. Úprava historicky osciluje mezi vlastnictvím 

společnosti a vlastnictvím bývalého společníka; z toho pramení i otázky 

související s právním postavením společnosti při prodeji uvolněného podílu 

(vlastník, zástupce či zmocněnec); 



• obsahu uvolněného podílu (co vše vlastník podílu je oprávněn a povinen); 

• vazby uvolněného podílu na podíl vypořádací. 

 Doktorandka postupně analyzovala problematiku související s předchozími 

otázkami a zaujala k nim příslušná stanoviska. V některých případech považuji za 

vhodné doplnit výklad souvisejícími dotazy: 

• podle § 212 odst. 3 ZOK práva a povinnosti spojené s uvolněným podílem nelze 

vykonávat. Pokud je uvolněný podíl věc, lze s ní nakládat. Jaká dispoziční 

oprávnění s věcí má vlastník uvolněného podílu? 

• může společnost s ručením omezeným vydat kmenový list na uvolněný podíl? 

• jaká oprávnění a povinnosti má společnost při realizaci zastoupení podle § 213 

ZOK? V kterém okamžiku zastoupení vzniká a v kterém okamžiku zaniká? 

• v kterém okamžiku vznikne oprávněné osobě právo na vypořádací podíl a jak 

může s tímto právem disponovat? 

 Uvítal bych zodpovězení těchto otázek v průběhu obhajoby disertační práce. 

 

V. 

 Posuzovaná disertační práce představuje velmi solidně zpracované dílo. 

Vzhledem ke zvolenému tématu a zadaným hypotézám v úvodu díla práce splňuje 

vytýčené cíle. Disertační prací studentka v doktorském studijním programu na konci 

studia prokázala schopnost samostatné tvůrčí činnosti zaměřené na vymezenou oblast 

určeného tématu. Práci doporučuji k obhajobě před příslušnou komisí pro obhajobu 

disertační práce. 

 

 

V Praze, dne 18.7.2021   doc. JUDr. Petr Liška, Ph.D., LL.M. 

       oponent 

 


