
Zápis o obhajobě disertační práce
Akademický rok: 2020/2021

Jméno a příjmení studenta: Mgr. Elena Donátová
Identifikační číslo studenta: 91186255

Typ studijního programu: doktorský
Studijní program: Teoretické právní vědy – Obchodní právo
Studijní obor: Teoretické právní vědy – Obchodní právo
ID studia: 525145

Název práce: Uvolněný podíl ve společnosti s ručením omezeným
Pracoviště práce: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Školitel: prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.
Oponent(i): doc. JUDr. Petr Liška, LL.M., Ph.D.

JUDr. Marie Zahradníčková, CSc.

Datum obhajoby: 29.09.2021 Místo obhajoby: Praha
Termín: řádný

Hlasování komise: prospěl/a: 5      neprospěl/a: 0

Průběh obhajoby: Předsedající doc. Patěk přivítal přítomné členy komise a sdělil, že
jsou splněny všechny předpoklady k tomu, aby se mohla konat
obhajoba disertační práce Mgr. Eleny Donátové na téma „Uvolněný
podíl ve společnosti s ručením omezeným“. Předsedající doc. Patěk
přivítal přítomné členy komise, kteří vyjma doc. Dvořáka,
přítomného prostřednictvím videokonferenčního zařízení, byli
všichni přítomni osobně. Předsedající doc. Patěk sdělil, že byly
splněny veškeré podmínky pro konání obhajoby disertační práce.

V úvodním slově doktorandka představila charakter své práce a
základní témata, kterým se práce věnuje. Následně rozvedla metody
výzkumu, které při psaní disertační práce používala. Dále
doktorandka sdělila, že práce je již částečně publikována v časopisu
Obchodní právo. Doktorandka se vyjádřila k dílčím výsledkům své
práce, zejména stran případných návrhů de lege ferenda.

Oponentka Dr. Zahradníčková uvedla, že doktorandka splnila cíl,
který si v práci určila. V disertační práci oceňuje dokonalou znalost
platného práva a uvádí též návrhy de lege ferenda. Z hlediska
formálního je práce výjimečně dobrá. Doktorandka řádně pracuje s
odbornou literaturou, kterou též řádně cituje. Práce je způsobilá pro
obhajobu a doktorandka je schopna vědecké práce.

Oponent doc. Liška odkázal na svůj písemný posudek a zdůraznil, že
se jedná o zajímavé a odvážné téma, neboť není příliš zpracováno
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odbornou literaturou. Práce se rozsáhle věnuje vlastnictví
uvolněného podílu, jeho obsahu a vazby uvolněného podílu na podíl
vypořádací. V práci provedený rozbor je kvalitní, byť práce mohla
být i úžeji zaměřená. Předkládaná práce je kvalitní a její zpracování
odpovídá požadavkům kladeným na disertační práce.

Uchazečka reagovala na otázky a připomínky oponentů s odbornou
erudicí.

Ve všeobecné rozpravě vystoupil doc. Dvořák s návrhem, zda by
nebylo možné institut uvolněného podílu ve společnosti s ručením
omezením odstranit z naší právní úpravy. Dále vystoupila prof.
Černá s otázkou na ruskou právní úpravu uvolněného podílu.
Předsedající doc. Patěk vystoupil k možné disproporcemi při ocenění
a faktickém prodeji uvolněného podílu ve společnosti s ručením
omezeným.

V neveřejné části obhajoby proběhlo tajné hlasování s jednoznačně
kladným výsledkem (5/0).

Zapsal Mgr. Petr Loutchan
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