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I.Aktuálnost (novost) tématu

Diplomant si pro svoji práci vybral téma, které není příliš zpracováno, a proto samo o sobě má 

velký význam nejen z hlediska teorie, ale zejména z hlediska praxe. Diplomant se práci věnoval 

z několika pohledů,  nejen v rámci  českého právního prostředí,  ale také mezinárodního,  a to 

zejména evropského.

II.Náročnost tématu

Protože  se  jedná  o  poměrně  v historii  českého  práva  mladou  úpravu,  je  třeba  především 

zdůraznit už to, že si diplomant toto téma vybral. Koncernové vztahy a zejména náhrada škody 

v rámci koncernu, mezi koncernovými společnostmi, je velice ožehavé téma, které řeší nejen 

vztahy  právní,  ale  zejména upravuje  otázky  finanční  a  daňové v rámci  koncernu.  Se všemi 

těmito otázkami se diplomant velice dobře vypořádal a zohlednil jak teoretické názory, tak praxi 

v koncernovém právu.

Za samostatnou zmínku stojí samozřejmě vztah české právní úpravy k úpravě evropské a také 

úpravě, která je z hlediska Evropské unie naší úpravě nejbližší, a to jak francouzské či německé. 

I tyto otázky diplomant v práci dobře pojednává. 

III.Kritéria hodnocení práce

Hlavním cílem diplomové  práce  bylo  popsat  koncernové  vztahy  se  zaměřením na  náhradu 

škody. To se diplomantovi nesporně povedlo a je třeba velice kladně hodnotit jeho teoretická 

hodnocení některých právních skutečností. 

Diplomant jistě pracoval samostatně. O tom svědčí jednak práce s literaturou a judikaturou, ale 

také  jeho  přístup,  kdy  práci  konzultantovi  předkládal  opakovaně  a  o  otázkách,  které  chtěl 

zkoumat, s ním diskutoval.

IV.Případná další vyjádření k práci

Velice kladně je třeba hodnotit to, že si diplomant vůbec toto téma vybral. Jakékoli téma, které je 

neotřelé, nové je poměrně náročné na zpracování, a i když v tomto případě se jedná o téma, 

které již je v literatuře poměrně dobře rozebíráno, stále jsou to otázky zásadní a otázky ne do 

detailu probádané. 



V.Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě

Domnívá  si  diplomant,  že  úprava  koncernového  práva  je  dostatečná  a  odpovídá  potřebách 

subjektů v českém právním prostředí?

Je diplomant spokojen s navrhovanou úpravou de lege ferenda?

VI.Doporučení práce k obhajobě

Práci považuji za velice zdařilou a doporučuji ji k obhajobě.

VII.Navržený klasifikační stupeň

Protože diplomant splnil veškeré požadavky na diplomovou práci a práce sama o sobě má velký 

přínos teoretický, ale i praktický, navrhuji klasifikační stupeň výborný.

V Praze dne 4. dubna 2011

JUDr. Vít Horáček, Ph.D.
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