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1. Formální úroveň práce   
Autorka  věnuje  samotnému  zpracování  tématu  68  stran  textu,  což  naplňuje 
požadavek na minimální rozsah práce.  
K formální a jazykové úrovni práce (včetně způsobu zpracování poznámek pod 
čarou) nemám výhrad, s výjimkou termínu „insolventní“ správce na str. 43.

2. Obsahová úroveň práce  
Diplomantka  se  zabývala  právním  postavením  společníka  nejfrekventovanější 
formy  české  obchodní  společnosti.  Ačkoliv  se  možná  nejedná  o  téma  z 
nejaktuálnějších, rozhodně je na místě věnovat mu soustavnou pozornost s ohledem 
na neustálý  vývoj  právní  úpravy a především novou judikaturu,  která  postupně 
dotváří celkové pojetí právního postavení společníka s. r. o. A nelze ani zapomínat  
na  plánovanou rekodifikaci  soukromého práva,  kterou autorka též  do své práce 
začleňuje  v  míře  překračující  prostý  popis.  Tím  se  pochopitelně  umocňuje 
aktuálnost  předkládané  práce  bez  ohledu  na  zdánlivou  vyčerpanost  zvoleného 
tématu.
S  ohledem  na  šíři  otázek,  které  spadají  do  zvolené  problematiky,  klade  téma 
zvýšené nároky na volbu systematiky práce. V tomto směru je třeba konstatovat, že 
diplomantka  zvolila  vhodnou  systematiku,  když  nejprve  vymezila  povahu 
společnosti s ručením omezeným a následně pojednala o jednotlivých právech a 
povinnostech společníka a to v přísně logickém pořadí.
Velkým  kladem  práce  je,  že  neopomíná  práva  a  povinnosti  plynoucí  z 
koncernového práva,  která možná i  díky své systematice bývají  v diplomových 
pracích věnovaných společnosti s ručením omezeným opomíjeny.
Celkově práce představuje kvalitní zpracování tématu, když autorka předkládá k 
jednotlivým  problematickým  otázkám  názory  teorie  a  sama  zaujímá  vlastní 
odůvodněné stanovisko.
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Z dílčích obsahových vad práce bych poukázal na následující:

− str. 13 – Autorka uvádí, pro které členské státy je ve dvanácté směrnici uvedena 
konkrétní  forma s.r.o.  Zapomíná však přitom na nově přistoupivší  státy,  jejichž 
formy s.r.o. byly též do směrnice doplněny.

− str. 29 – Citovaná ustanovení § 69 a 69b ObchZ byla již zrušena. 
 
V rámci obhajoby by  se diplomantka měla blíže vyjádřit k těmto otázkám:
- str. 12 - „právní volnost poskytnutá této formě společnosti a omezené ručení 

společníků může lákat i nepoctivé a nesolidní podnikatele“ - Co má autorka v 
této souvislosti na mysli onou právní volností? 

- str. 28 – Jaké právo na informaci je zakotveno v § 68a ObchZ?
- str. 29 – Má společník právo na přístup k informacím společnosti, které tvoří 

její obchodní tajemství?
- str.  31  –  Přezkoumání  zprávy  o  vztazích  mezi  propojenými  osobami  se 

nevyžaduje,  jsou-li  všichni  společníci  osoby jednající  ve shodě.  Kdy bude s 
ohledem na § 66b odst. 3 písm. a) ObchZ přicházet tento přezkum v úvahu?

- str. 64 – Autorka se zabývá situací, kdy ručení společníků zanikne až během 
řízení  o  žalobě  věřitele  společnosti  vůči  společníkovi.  V  poslední  větě 
konstatuje, že v takovém případě by považovala za správné uložit společníkovi 
alespoň povinnost nahradit žalobci náklady spojené s uplatněním nároku. Jaké 
řešení nabízí platná právní úprava?

- str. 65 až 66 – Je možné po bývalém společníkovi, který svůj obchodní podíl 
převedl,  požadovat z titulu ručení úhradu závazku společnosti, který vznikl za 
jeho účasti?

3. Práce s     prameny   
 Podle seznamu literatury použila diplomantka dostatečný a reprezentativní počet 
publikací.  Práce  s  prameny  a  citace  z  nich  je  prováděna  v  souladu  s  pravidly 
vědecké práce. 
Výjimkou je neuvádění konkrétních citovaných autorů při citaci z kolektivních děl 
a  nedostatečná citace č. 11 na str. 16.

4. Závěrečné zhodnocení   
Předložená  práce  rozhodně  naplňuje  požadavky  kladené  na  diplomovou  práci. 
Proto ji doporučuji k obhajobě a  s ohledem na její dobrou úroveň předběžně ji 
navrhuji klasifikovat stupněm „výborně“.
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V rámci obhajoby by se autorka měla zaměřit na otázky uvedené v bodu č. 2 tohoto 
posudku.

V Praze dne 20. 12. 2010

      JUDr. Daniel Patěk, Ph. D.
       vedoucí diplomové práce
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