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1.  Volba tématu a jeho aktuálnost  

     Diplomant zvolil za téma své práce právo kapitálových obchodních společností, přičemž 

pro jeho zpracování využil i poznatky získané studiem na zahraniční vysoké škole. Zvolená 

tématika je nejen teoreticky komplikovaná, ale i prakticky významná. Její řešení, zejména má-

li srovnávací rozměr, může být přínosem nejen pro samotného studenta. Z uvedených důvodů 

lze volbě tématu přisvědčit.  

2. Struktura práce

     Diplomní text se člení na dvě části, z nichž prvá se zaměřuje na privat company limited by 

shares (dále jen „privat company“), k níž má v českém právu nejblíže  společnost s ručením 

omezeným.  Úkolem,  který  si  diplomant  vytkl  v právní  části  práce,  bylo  srovnání  britské 

úpravy  privat  company  s úpravami  dalších   forem  kapitálových  obchodních  společností 

regulovaných právem Velké Británie a Severního Irska. Současně je srovnávána britská privat 

company s   českou společností  s ručením omezeným a ve vybraných otázkách i  s českou 

akciovou úpravou. Druhá část  diplomová práce se zaměřuje na českou úpravu společnosti 

s ručením omezeným, její historické kořeny a na vybrané otázky její právní úpravy. V závěru 

práce  shrnuje diplomant  některé  myšlenky,  k nimž dospěl  zpracováním svého diplomního 

úkolu. Takto zvolená struktura je logická, přehledná a odpovídá diplomovému zadání. 

3. Použité metody

     Diplomant použil několik metod. Na prvém místě lze jmenovat metodu historickou, 

kdy na  nástin  vývoje  právní  úpravy  společnosti  s ručením omezeným,  resp.  její  anglické 

obdoby,  navazuje  pojednání  o  platné  právní  úpravě  a  na  základě  tohoto  postupu  jsou 

vyvozovány závěry o vývojových tendencích úpravy této kapitálové společnosti. Diplomant 

použil i metodu srovnávací, jak ostatně napovídá název práce. Dále použil metodu postupu od 



obecného  ke zvláštnímu, když nejprve pojednává o obecnějších otázkách zvoleného tématu, 

aby následně přešel k problémům speciálním. 

4. Obsahová stránka 

Diplomant  si  vytvořil  pro  zpracování  zvoleného  tématu   širší  teoretický  i  právně 

historický základ. Ze způsobu zpracování je patrný  zájem o zvolené téma. K diplomové práci 

mám tyto  poznámky,   kritické  připomínky,  případně dotazy,  kterou mohou být  základem 

diskuse při rozpravě:

Domnívá se diplomant skutečně, že právo společností Spojeného království je samostatným 

právním odvětvím, jak uvádí na str.  9?  Jak lze rozumě diplomantově poznámce  na téže 

straně, že rozhodnutí  soudů získala formu zákona? Členění forem privat copamny je dosti 

nepřehledné (str. 10, 11). Poněkud lepší vysvětlení poskytuje autor  až na str. 21 a 22.  Z textu 

diplomové  práce  vyplývá,  že  diplomant  počítá  pouze  s peněžitými  vklady  do  základního 

kapitálu  (viz  např.  formulace  „budou  platit  částku  nižší“,  atd.  na  str.  12).  Spíše  jako 

nadbytečný  se  mi  jeví  výklad,   resp.  zdůvodňování,  že  public  company  není  veřejnou 

obchodní společností,  jak by napovídal její název. Jde o notorietu, kterou by se diplomant 

nemusel v práci zabývat (str. 14).  V rámci pojednání o minimální výši základního kapitálu 

public company měly  být zdůrazněny, či alespoň připomenuty evropské souvislosti (str. 16). 

V souvislosti  s pojednáním  o  piercing  the  corporate  veil  mělo  možná  zaznít,  že  jde  o 

výjimečnou  reakci  soudů  na  zneužití  právní  formy  společnosti  a  dále  (akcentujeme-li 

srovnávací přístup), že v tuzemském právním prostředí se s touto výjimečnou soudní praxí 

nesetkáváme.   Pokud  jde  o  zpracování  „české  části“  práce,  je  zřejmé,  že  diplomant  zná 

platnou právní úpravu a dokázal jít i za  její rámec. To je patrné například i v pojednání o 

různém významu termínu „vklad“ (str. 41). 

5. Formální a terminologická stránka práce

Po  formální  stránce  má  práce  vcelku  dobrou  úroveň.  Pokud  jde  o  terminologii, 

diplomant  sice na počátku práce uvedl,  že bude používat anglické označení  pro tu kterou 

právní formu privat company, což považuji za vhodné, v dalším textu tak ale nečiní. Myslím, 

že by respektování anglického názvu v tomto případě přispělo k vyšší srozumitelnosti textu. 

Na druhé straně diplomant používá anglické označení veřejné a soukromé společnosti tam, 

kde to není vhodné, tedy v pojednání o německé či rakouské právní úpravě (str. 16).



 

6. Seznam použitých pramenů a práce s literaturou 

Seznam použité  literatury není  příliš  rozsáhlý.  Obsahuje sice i  zahraniční  anglicky 

psanou literaturu,  vzhledem ke  srovnávacímu zaměření  práce  se však dalo  očekávat  větší 

využití zahraničních pramenů.  Diplomant pracuje i s judikaturou českých a britských soudů. 

Na použitý pramen je v textu odkazováno způsobem odpovídajícím citačním standardům.  

7. Závěr

Diplomová  práce  má  velmi  dobrou  úroveň.  Poznatky  nabyté  studiem  tuzemské  i 

zahraniční  právní  úpravy  diplomant  neklade  pouze  vedle  sebe,  ale  vyvozuje  vlastní 

srovnávací závěry. Předložený text též svědčí o diplomantově schopnosti  samostatné práce. 

Z uvedených důvodů považuji diplomovou práci za způsobilou obhajoby. Navrhuji hodnotit ji 

známkou velmi dobře.  
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