
Posudek diplomové práce

Jindřich Fuka: Vyloučení společníka a zrušení jeho účasti ve společnosti s ručením 
omezeným

Rozsah diplomové práce překračuje požadovaný standard (64 tiskových stran, které jednotlivě 
přesahují rozsah normostrany).

Diplomant zvolil téma, které nevyniká zvláštní aktuálností a o němž také bylo mnohé 
napsáno, přesto mu nelze upřít autenticitu v přístupu k některým dosud publikovaným 
tvrzením a neotřelý pohled na věc. 

Práce obsahuje přehledné pojednání o zvoleném tématu a naplňuje cíl, který si diplomant 
vytkl v úvodu. Je třeba konstatovat a ocenit, že dílo vybočuje z řady diplomových prací 
svou novostí. Diplomant nejenže pronikl do problematiky, jíž se zabýval, zorientoval se v ní 
a porozuměl jejímu systému, významu, původu a historickému vývoji, praktickým dopadům, 
ale i obecným souvislostem. Nejenže důsledně (a prakticky beze zbytku) zmapoval dostupnou 
literaturu i judikaturu. Diplomant šel ve svých úvahách dál. Položil si otázky, o nichž mi není 
známo, že by se jimi někdo v tuzemské odborné literatuře zabýval, byť jsou relevantní a praxe 
se s nimi potýká. 

Diplomantova argumentace vyznívá přesvědčivě a odborně fundovaně. Je vidět, 
že o analyzovaných problémech přemýšlel a že stavěl na dobrém pochopení obsahu i účelu 
právní úpravy, ale i jejích širších souvislostí. Z této pozice si také mohl dovolit podrobit 
některé doktrinální, resp. judikatorní závěry když ne kritice, tedy alespoň polemice, a učinil 
tak věcně, pokorně a střízlivě, což je rovněž třeba vyzdvihnout. Výsledek diplomantova 
snažení v každém případě dokládá jeho schopnost předkládat názorové rozpory, právně je 
analyzovat, teoreticky systemizovat, ale i polemicky hodnotit, zaujímat k nim vlastní 
stanovisko a za pomoci právní argumentace podpořit to či ono řešení. 

Dílčí výhrady vznáším k zaměření a systematice díla. Autor v nadpisu avizuje pojednání 
o vyloučení společníka a zrušení jeho účasti, v samotném textu je však záběr jeho výkladu 
o dost širší, když zahrnuje též některé další způsoby zániku jeho účasti (např. dohodou 
společníků). Naopak v pojednání o nadepsaných způsobech postrádám několik úvah, jež by 
bylo legitimní vést (viz níže). Domnívám se, že dílu by prospěla ještě větší koncentrace právě 
na vyloučení a zrušení účasti a prohloubení výkladu věnovaného jim. Z hlediska tématu práce 
považuji za zbytečnou rozsáhlou pasáž rozebírající obsah vkladové povinnosti (kapitoly 3.1. 
a 3.2.), když předmětem práce měly být až důsledky jejího porušení v podobě kadučního 
řízení. Za nevhodné považuji též to, že výklad o tomto řízení po procesní stránce (kapitola 
3.4.) je včleněn mezi část o porušení vkladové povinnosti na jedné straně (kapitola 3.3.) 
a o porušení příplatkové povinnosti na straně druhé (kapitola 3.6.). Domnívám se, že mnohem 
logičtější by bylo nejprve na jednom místě pojednat o případech, ve kterých může společnost 
kaduční řízení vést, a teprve poté o proceduře, jak tak může činit. Pasáž o důsledcích zániku 
účasti společníka jinak než převodem diplomant zahrnul do kapitoly 3.4.3., tedy věnované 
kadučnímu řízení. Závěry v ní prezentované jsou ale obecné a týkají se také zrušení účasti 
(kapitola 5.), měly by být tudíž soustředěny do zvláštní kapitoly dopadající na všechny 
způsoby zániku, jimiž se diplomant v práci zabývá.



Po obsahové stránce práci prakticky (až na výjimky) nemám co vytknout. Tvrzení, jež 
diplomant předestírá, a závěry, ke kterým dospívá, považuji vesměs za správné, resp. 
obhajitelné. Významnější nepřesnosti jsem nezaznamenal. Snad jen na str. 12 diplomant 
bez dalšího tvrdí, že společník ručí za závazky společnosti do výše, která se rovná souhrnu 
částech všech nesplacených částí vkladů, na str. 18 automaticky předpokládá, že předsedou 
valné hromady bude vždy společník, a na str. 20 uvažuje o kadučním řízení v případě 
„insolvence“ společníka. Zmíněné nepřesnosti by bylo dobré uvést na pravou míru během 
ústní obhajoby. 

Ve stěžejních kapitolách díla, zaměřených na vyloučení společníka a zrušení jeho účasti, 
potom (jak naznačeno i výše) postrádám reflexi některých relevantních otázek i závěrů, 
na něž upozorňuje též judikatura, byť částečně z oblasti vyloučení z družstva, což jsou však 
situace srovnatelné. Lze např. vést kaduční řízení pro porušení povinnosti doplatit v penězích 
hodnotu nepeněžitého vkladu, jehož předmět nepřešel na společnost, resp. nikoliv ve výši 
uvedené ve společenské smlouvě (§ 59 ObchZ)? Je přípustné vyloučit společníka 
ze společnosti pro porušení mlčenlivosti o věcech společnosti, kterou společníkovi ukládá 
společenská smlouva? Lze uvažovat o vyloučení společníka za protiprávní jednání, 
za něž společník není odpovědný pro nedostatek deliktní způsobilosti? Jak právně hodnotit 
situaci, v níž společník těsně před hrozícím vyloučením účelově převede obchodní podíl 
na třetího, který žádnou povinnost (dosud) neporušil? Jak nazírat na vyloučení, k němuž 
společnost přikročila až se značným odstupem od počátku protiprávního jednání? Která 
rozhodnutí se k uvedeným otázkám pojí a k jakým závěrům dospívají? V diplomantových 
závěrech o tom, zda je možné vyloučit společníka, když důvody vyloučení pominuly 
v průběhu řízení o vyloučení (str. 41, 42), postrádám srovnání s právní úpravou odstoupení 
od smlouvy, které na jiných místech diplomant (zcela přiléhavě) činí. Očekávám, 
že diplomant své úvahy v naznačených oblastech doplní při ústní obhajobě.

Formální stránka díla je naproti tomu dobrá, včetně důsledné a formálně bezvadné práce 
s poznámkovým aparátem. Rovněž jazyková úroveň textu je nadprůměrně slušná, 
jak stylisticky, tak v podstatě absencí gramatických chyb a překlepů. Optimálně strukturován 
je též seznam použité literatury. 

Vzdor uvedeným dílčím nedostatkům práci celkově hodnotím jako velice zdařilou a v každém 
případě způsobilou obhajoby i obhajitelnou. Předběžně ji navrhuji klasifikovat stupněm 
výborně či velmi dobře, podle průběhu a výsledku ústní obhajoby. 

V Praze dne 15. ledna 2011

JUDr. Petr Čech, LL.M.


