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1.  Volba tématu a jeho aktuálnost  

     Diplomant zvolil pro svou diplomovou práci  prakticky významnou a současně teoreticky 

náročnou  problematiku  z oblasti  práva  společností.  Ochrana  menšinových  akcionářů  je 

součástí  širšího  tématického  okruhu,  a  to  ochrany  slabší  smluvní  strany.  Specifika  této 

ochrany  ve  vztahu  k menšinovému  akcionáři  staví   před  autora  řadu  otevřených  otázek, 

k nimž je třeba se vyslovit.  Z uvedených důvodů lze volbě tématu přisvědčit.  

2. Struktura práce

     Struktura diplomové práce je přehledná. V jejím začátku  vymezuje diplomant základní 

pojmy, s nimiž dále pracuje. Je otázkou (na niž lze odpovědět spíše záporně), zda zařadit též 

pojednání o akciové společnosti.  Dále se vysvětlují pojmy akcionář a menšinový akcionář. 

Následně  se autor věnuje vývoji právní úpravy zvolené problematiku počínaje rokem  1996 

do  současnosti.  Na  to  navazuje  pojednání  o   důvodech  ochrany  menšinových  akcionářů. 

Z široké problematiky ochranářských ustanovení  vybírá autor  § 181 a 182 obch.  zák. Dále 

se  zabývá  současnou úpravou odvozené  akcionářské žaloby. Pak – poněkud nelogicky – se 

vrací    k platné  právní  úpravě,  a  to k  postihu  zneužívání  práv menšinovými akcionáři. 

Následuje  závěr,  v  němž  jsou  shrnuty  některé  myšlenky,  k  nimž  autor  dospěl.  Takto 

postavená struktura je v zásadě (s výše uvedenou výhradou) logická. Nepokrývá sice v celém 

rozsahu zvolené téma, ale vzhledem k jeho šíři tomu  ani nemůže být jinak. Zúžení věcného 

rozsahu práce je tudíž na místě a bylo s vedoucí diplomové práce předem diskutováno. 

Metodologicky  postupuje  autor  od  obecného  ke  zvláštnímu.  Použil  též  dílčím 

způsobem historickou  metodu  (viz  výše).  Zvolené  metody  odpovídají  věcnému  zaměření 

práce. 

3. K vlastnímu obsahu
     
     Zejména první část práce (do str. 22) má převážně popisný charakter. Text nepřekračuje 

výrazněji  rámec  platné  právní  úpravy  a  místy  je  doplňován  citovanými  názory  českých 

komercialistů.  Autor sám se názorově neprojevuje.  Čtvrtá kapitola  je poněkud zajímavější 



tím, že diplomant se zde zabývá některými diskutovanými a judikatorně řešenými otázkami 

spojenými s právem požadovat svolání mimořádné valné hromady. Cituje k tomu relevantní 

rozhodnutí  Nejvyššího  soudu.  Obdobně  pracuje  s  judikaturou  Nejvyššího  soudu  i  v 

následující pasáži pojednávající o právu menšinových akcionářů požadovat soudní zmocnění 

ke svolání mimořádné valné hromady.  Vlastní názor diplomant prezentuje  např. na str. 36 v 

rámci  pojednání  o    právu  požadovat  zařazení  určité  záležitosti  na  pořad   jednání  valné 

hromady  či  na  str.  38  k  otázce  práva  požadovat  přezkoumání  výkonu  působnosti 

představenstva  (název subkapitoly není přesný),  dále na str. 41 a  dalších. Pasáž o odvozené 

a individuální žalobě je dosti povrchní. Ke zmínce o americkém právu dodávám, že institut 

odvozené  žaloby  má  svůj  původ  v  neexistenci  dozorčí  rady  v  monistickém  systému 

organizační  struktury  akciové  společnosti.  V  rámci  pojednání  o  ochraně  menšinových 

akcionářů  ovládané  společnosti  v  návrhu  paragrafovaného  znění  zákona  o  obchodních 

společnostech  a  družstvech  autor  pominul  jeden  z  poměrně  významných  a  pro  ochranu 

akcionářů faktického koncernu nových, nástrojů  ochrany. K němu by se měl diplomant mimo 

jiné vyjádřit při obhajobě.     

Z  připomínek  terminologické  povahy  lze  upozornit  například  na  formulaci 

„samostatná osoba“, ačkoli jde evidentně o právnickou osobu. 

4. Použitá literatura a práce s prameny 

     Seznam použité literatury je dostatečně rozsáhlý. Autor na použitý pramen odkazuje v 

souladu s citačními standardy. Pracuje též s relevantní judikaturou. 

5. Závěr

     Práce přes výše uvedené výhrady splňuje posuzovaný text nároky kladené na diplomové 

práce. Doporučuji jej proto k obhajobě.    

Praha, 10. května 2011
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                                                            vedoucí diplomové práce




