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Diplomová  práce  výše  uvedeného  názvu  je  nikoliv  srovnávací  studií  těchto  výše 
uvedených společností, ale jen jejich některých institutů. Nejde a ani nemůže jít o  
práci novou, protože společnosti v právních úpravách obou zemí existují už poměrně 
dlouhou  dobu,  ale  určitě  se  jedná  o  práci  zajímavou,  která  vnáší  pohled  do 
anglosaské úpravy.

Diplomant  svou práci  zpracoval  na šedesáti  stranách textu,  rozdělených do dvou 
částí, kde v první se věnuje private company limited by shares a ve druhé pak naší 
právní  úpravě  společnosti  s ručením omezeným.  Oběma částem  předchází  úvod 
společně se zvolenými metodami a diplomová práce pak končí závěrem.

V   p r v n í  části, která má pět kapitol, vybral diplomant otázky dle vlastního uvážení, 
které ho zřejmě zaujaly a které do určité míry umožnily srovnání s českou úpravou. 
Je zde stručně pojednáno o historickém vývoji britského práva společností, dále o 
ručení  omezeným  garancí  ve  srovnání  s ručením  omezeným  na  akcie,  private 
company ve srovnání s public company a o některých dalších otázkách. Ve  d r u h é 
části je diplomantův pohled zaměřen, opět kromě stručného historického vývoje, na 
charakteristiku  společnosti  s ručením  omezeným,  na  základní  kapitál,  vklad 
společníka, obchodní podíl a na strukturu orgánů společnosti.

Z uvedeného  přehledu  o  obsahu  vyplývá,  že  diplomant  zpracoval  pojednání  o 
úpravách dvou frekventovaných společností v uvedených státech, aby pak v závěru 
konstatoval,  že,  zejména  v poslední  době,  se  jednotlivé  právní  kultury  navzájem 
ovlivňují, což se týká angloamerické i kontinentální evropské právní kultury. Nakonec 
však došel  k poznatku,  že mezi  komparovanými  společnostmi  existují  v současné 
době  dosti  značné  odlišné instituty.  Ty  by,  v případě  schválení  návrhu  zákona  o 
společnostech a družstvech,  sice nebyly odstraněny,  ale v mnoha směrech by se 
mohly k sobě přiblížit. ¨

Ze  seznamu  použité  literatury  lze  dovodit,  že  při  zpracování  práce  vycházel  
diplomant  ze  tří  titulů  zahraniční  literatury,  z domácí  pak  z monografií  našich 
známých komercialistů. Citací pod čarou.je víc jak sto. 

Diplomovou práci považuji za velice solidně zpracovanou, diplomant prokázal, že se 
v dané  problematice  dobře  orientuje.  Práce  je  napsána  čtivě,  s přehledem  a  se 
zájmem.vybrané problematiky.

Ačkoliv  nemám  po  stránce  obsahové  mnoho  připomínek,  přesto  v úvodu  práce 
postrádám, co vedlo autora k výběru daného tématu. Není zatím příliš běžné, aby 
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student  zvolil  poměrně  netradiční  a  do  určité  míry  i  obtížné  téma.  Na  str.  33 
nezpochybňuji, na rozdíl od diplomanta, funkci ust. § 114 odst. 1 ObchZ. 

Pokud  jde  o  formální  stránku  práce,  pak  ani  k té  nemám   připomínky,  musím 
konstatovat,  že  jsem  v práci  žádný  větší  nedostatek  neobjevila.  Snad  je 
možno poukázat  na  skutečnost,  že  to,  co  vyplývá  ze  samotné  právní  úpravy,  je 
zbytečné citovat  z odborné literatury – pozn. pod čarou č.  55 na str.  31.  Na této 
straně  hovoří  autor  o  vnesení  kapitálu  společníky  do  společnosti,  což  není 
nejpřesnější, ale lze to považovat za autorovu licenci. Na str. 37 a 48 je nepřesná 
interpunkce.

Jak už bylo  výše uvedeno,  jde o  práci  velmi  zdařilou,  zajímavou a každý,  kdo ji 
dostane do ruky a přečte si ji,  bude z ní mít dobrý pocit.

Posuzovaná  práce  splňuje  všechny  požadavky  na  tyto  práce  kladené  a  proto 
doporučuji její obhajobu. 
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