
  

P O S U D E K 
disertační práce Mgr. Eleny Donátové, LL.M. nazvané  

„Uvolněný podíl ve společnosti s ručením omezeným“ 

 

 

I. 

Výběr tématu a jeho aktuálnost 
 
Společnost s ručením omezeným je nejčastěji zakládanou společností u nás. 
Disertantka se v posuzované práci zabývá pouhým výsekem právní úpravy existujícím 
v této společnosti, nicméně výsekem velice důležitým, a to nejen pro právní teorii, ale 
zejména pro obchodní praxi. A tím je problematika týkající se uvolněného podílu. Přes 
tento poměrně úzký vhled do dané problematiky, musela se však v řadě případů 
zabývat i instituty, které se dané problematiky dotýkají a v řadě případů mají na ni 
důležitý dopad. Vzhledem k novelizaci zákona o obchodních korporacích, účinné od 1. 
1. 2021, která se m.j. dotkla i těchto společností i uvolněného podílu v nich, nabyla 
posuzovaná práce dosti podstatný význam. 
Z tohoto pohledu považuji výběr tématu za velmi vhodný a zejména aktuální. 
 
 

II. 

Cíl práce 

 
Hned v úvodu, který považuji za velice výstižný a s výborně nastíněnými problémy, 
o kterých bude disertantka pojednávat, m.j. uvádí, že uvolněný podíl bude 
představovat ze tří různých pohledů, a to z historických souvislostí, jeho smyslu a 
účelu a současné prozkoumání i analýzu teoretického ukotvení uvolněného podílu 
společníka, jehož účast ve společnosti zanikla. Po takto zdařilém úvodu autorka 
práci rozvrhla do devíti kapitol a závěru. Po vývoji právní úpravy od roku 1906 až 
po rok 2021, v následujících kapitolách se zabývá východisky právní úpravy 
uvolněného podílu, po té následuje kapitola ve které je provedena analýza 
uvolněného podílu v českém právu. Poměrně obsáhlou, a dle mého názoru 
kapitolou stěžejní, je kapitola čtvrtá, ve které jsou vyčerpávajícím způsobem 
rozebírány právní důvody uvolnění podílu, od nejméně složitých až po ty, které 
působí společnosti, a nejen ji, dosti značné potíže. V následujících kapitolách je 
pojednáno o nakládání s uvolněným podílem, pak právo na vypořádání bývalého 
společníka. Sedmá kapitola se zabývá uvolněným podílem v jednočlenné 
společnosti, následuje kapitola týkající se sankce za porušení právní úpravy.   
Poslední devátá kapitola je snahou o srovnání se zahraniční právní úpravou, kdy je 
za tím účelem  pojednáno pouze a jen o právní úpravě daného problému v ruské 
federaci. Určitě je možné ocenit snahu dobrat se určitých poznatků právní úpravy 
z této země, avšak na to, aby se daly vyvozovat určité konkrétní závěry k naší 
právní úpravě, je zpracování příliš povrchní. Závěr práce je shrnutím poznatků, ke 
kterým  disertantka došla, kdy některé z nich jsou i kritické. 
Odhlédnu-li od této poslední kapitoly a pochopitelně úvodu, všechny ostatní 
kapitoly jsou dále členěny do jednotlivých podkapitol a převážná většina z nich  pak 
do dalších bodů, které na sebe navazují Tímto rozvržením disertantka pokryla 
zvolené téma nejen v plném rozsahu, ale splnila i vytčený cíl – kritické posouzení 



  

jednotlivých právních institutů regulujících problematiku uvolněného podílu a 
nakládání s ním.  
. 
 

III. 

Obsahové zpracování 

 
Nejprve je třeba podotknout, že autorka při psaní práce používala zejména metodu 
deskriptivní, ale i komparativní, protože se v řadě případů musela věnovat i právní 
úpravě před poslední novelizací, a to jak občanského, tak i obchodního zákoníku, 
rovněž i zákona o obchodních korporací (kdy v některých případech považuje dřívější 
právní úpravu o zpracovávaném tématu za vhodnější než je ta současná). Dále 
použila i metodu analytickou, jakož i další metody pro výklad právních předpisů. 
Převážně však účinnou právní úpravu hodnotí pozitivně, neboť odstranila řadu 
nedostatků a nepřesností, které, zejména právní teorie, ale i odborná praxe negativně 
hodnotila.  
Při zpracování daného tématu vycházela disertantka nejen z minulé, ale zejména však 
ze současné právní úpravy obsažené v zákoně o obchodních korporacích, dále 
z odborné literatury a soudních judikátů. Názory z odborné literatury jen nepřebírá 
uvažuje nad nimi, s některými z nich i nesouhlasí a uvádí pak své erudované a 
precizně formulované náhledy na problematiku. To vyplývá i ze skutečností, které 
získala ze své praxe jako advokátky, kdy musela podobné problémy posuzovat a také 
řešit. Skutečnost, že autorce je téma velice blízké, že o něm uvažuje, že mu rozumí, 
svědčí i fakt, že v závěru práce navrhuje některá řešení de lege ferenda. Práce je 
napsána nejen s přehledem o dané problematice, názory autorky jsou na mnoha 
místech přesvědčivé a s řadou z nich je možno souhlasit. Posuzovaná práce  je 
napsána inteligentně, je přehledná a dobře se čte. 
 
 

IV. 

Formální stránka práce 
 

Existuje jen minimum prací, které by měly tak vysokou formální úroveň, jako tato 
posuzovaná práce. Její úroveň je skvělá, napsána téměř bezchybně, i když se v n í i 
určité nepřesnosti, nikoliv však zásadní významu, najdou. Tak za všechny např. str. 
81,113. Občas je napsána v singuláru, někdy i v plurálu, což by bylo třeba sjednotit.  
Pokud pak jde o použitou literaturu, je uvedena v příslušném počtu titulů, stejně tak i 
pokud jde o soudní judikáty. Odkazů pod čarou je téměř pět set padesát. 
 
 
 

V. 

Otázky k obhajobě 

 
1. Považuje autorka, tak jako Havel, věřitele společnosti za ekonomické vlastníky 
korporace (ke str. 34)? 
2. Může být společníkem s ručením omezeným právnická osoba např. církev či 
veřejnoprávní právnická osoba, kterou jsou např. soudy? (ke str. 90)? 



  

3.Jaký má autorka názor na výmaz zahraniční osoby uvedený na str. 101 a vůbec 
na délku rozhodování soudů k ukončení účasti společníka ve společnosti?  
 
 
 

VI. 

Návrh oponenta 

 
Jak z uvedeno hodnocení vyplývá, jde o práci kvalitně zpracovanou. Autorka 
prokázala, že je schopna samostatné vědecké práce. 
 

Posuzovanou práci doporučuji k obhajobě před příslušnou komisí pro 

obhajobu disertační práce. Po úspěšné obhajobě pak návrh na udělení 

vědecké hodnosti. 
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