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1. Aktuálnost (novost) tématu

Diplomant  zvolil  poměrně  tradiční  téma.  Na  aktuálnosti  mu  nicméně  dodává  průběžně 
narůstající počet soudních rozhodnutí, která se jím zabývají, a v poslední době samozřejmě 
rekodifikace.  Pokud však jde o aktuální  impulsy z oblasti  judikatury,  ty diplomant  v práci 
naprosto pominul.

2. Náročnost tématu (teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování, použité metody)

Téma  lze  hodnotit  jako  relativně  nenáročné,  především díky  rozsahu  i  hloubce  dostupné 
literatury a dalších pramenů. Vývoj judikatury v poslední době natolik pokročil, že zdaleka ne 
všechna  rozhodnutí  jsou  odborně  zpracována.  Je  tudíž  zřejmé,  že  diplomant  musel  při 
vytváření  práce provést i  vlastní rešerše a v části  materie se zorientovat „na vlastní pěst“. 
Mám obavu, že to se mu nezdařilo. S judikaturou nepracoval vůbec. To považuji za vážný 
nedostatek.

3. Kritéria hodnocení práce

A.  Splnění cíle práce

Diplomant cíl práce výslovně nevymezuje, je nicméně zřejmé, že sledoval záměr komplexně 
pojednat  o  problematice  zvýšení  a  snížení  základního  kapitálu  ve  společnosti  s ručením 
omezeným v platném právu (včetně zákona o obchodních korporacích). Takto postavený cíl, 
myslím,  beze  zbytku  nenaplnil.  Závěry  tuzemské  odborné  literatury  v práci  zohlednil. 
Postrádám však jakoukoliv reflexi judikatury. Diplomant se nedovolává závěrů ani jednoho 
rozhodnutí vrchních soudů či soudu Nejvyššího. Také informace o stavu právní úpravy po 
rekodifikaci  je jen kusá a ledabylá.  Mrzí mě i to,  že diplomant  více nepohlédl za hranice 
tuzemského právního prostředí.  Sám přiznává,  že naše úprava čerpá inspiraci v německém 
právu. Pokud by se s ním alespoň trochu seznámil, jistě by byl schopen práci obohatit o řadu 
dalších podnětů k zamyšlení a diskusi. 

B.  Samostatnost při zpracování tématu

Autenticita předložené práce je evidentní. Domnívám se, že dílo je výsledkem diplomantovy 
samostatné práce. Řada jeho úvah se sice opírá o závěry publikované v jiných pramenech, 
autor se však na několika místech pokouší také o vlastní myšlenkový přínos. Zklamáním je 



pasáž  věnovaná  rekodifikaci.  Z té  až  příliš  čiší,  že  diplomant  pouze  přeskupil  slova  a 
myšlenky převzaté z důvodové zprávy.

C.  Logická stavba práce

Systematika práce je přehledná a logicky uspořádaná. Za zbytečné pro účely tématu práce 
ovšem pokládám úvodní  pasáže  věnované  historii  právní  úpravy  a  společnosti  s ručením 
omezeným vůbec. Jsou mimořádně povrchní, až nepřesné (viz dále), a práci nic nepřinášejí, 
když diplomant na ně v dalších částech nijak nenavazuje ani neodkazuje. Stejně tak nejsem 
spokojen s integrací přínosů rekodifikace do systému práce. Také jim se diplomant věnuje až 
příliš  obecně  a  povrchně,  než  aby  to  mohlo  mít  pro  téma  práce  jakýkoliv  význam.  Ve 
skutečnosti jen obsáhle parafrázuje důvodovou zprávu, což by v odborné práci nemělo být.

D. Práce s     literaturou (využití cizojazyčné literatury) včetně citací  

Diplomantova práce s dostupnými prameny je víceméně standardní, poznámkový aparát je 
zhruba odpovídající.  Po formální stránce bych tomuto aparátu vytknul snad jen opakované 
plné citace odkazovaných děl a také skutečnost,  že jednotlivé poznámky nemají  charakter 
samostatných vět, tj. nezačínají velkým písmenem a nekončí tečkou. Na některých místech se 
diplomant odvolává na „většinové“ stanovisko právní vědy, na doklad takové většiny však 
odkazuje na dílo jediného autora (viz např. na str. 17, poznámka pod čarou č. 16). To není  
vědecky seriozní. Diplomant také pomíjí literaturu cizojazyčnou. Vzhledem ke koncentraci na 
problémy s výkladem platného tuzemského práva mu to snad lze odpustit.  Byť  jen letmý 
pohled do zahraničí  by však práci prospěl.  Komparace s cizinou by diplomantovi nakonec 
mohla  pomoci  argumentačně,  i  jako  zdroj  dalších  výkladových  problémů.  Za  závažný 
nedostatek považuji nulovou práci s judikaturou. Tím spíše, že rozhodnutí, která se k tématu 
váží, zase není tolik. Také reflexe judikatury mohla diplomantovi pomoci argumentačně, ale i 
napovědět  ohledně  dalších  výkladových  otázek  a  nejasností,  na  něž  praxe  v souvislosti 
s tématem práce naráží a jež tak bylo třeba řešit.

E.  Hloubka provedené analýzy (ve vztahu k     tématu)  

Hloubka provedené analýzy je přiměřená šíři zadaného tématu. Diplomant si v práci položil 
několik otázek, které lze mít za stěžejní vzhledem k tomuto tématu. Oceňuji, že při hledání 
jejich  řešení  vždy  nejprve  shrnul  převažující,  ale  i  divergující  názory  prezentované 
v relevantních  odborných pramenech a pokusil  se připojit  vlastní  postoj  k věci  a  stručnou 
argumentaci v jeho prospěch. O nedostatečné práci s judikaturou a jejích důsledcích pro práci 
již  byla  řeč.  V té  souvislosti  ale  v práci  postrádám  i  identifikaci  dalších  výkladových 
problémů, které se k tématu pojí a na něž právě upozorňuje judikatura (viz též níže).  

F.  Úprava práce (text, grafy, tabulky)

Formální úroveň práce je odpovídající. Totéž se týká grafické stránky práce. Připomínám jen, 
že stránka by nikdy neměla končit nadpisem (viz na str. 22 dole).

G.  Jazyková a stylistická úroveň

Jazyková úroveň práce je bohužel špatná, místy až katastrofální. Zvláště v úvodních pasážích 
se  to  jen  hemží  chybami  a  překlepy.  Některé  se  odrážejí  i  ve  věcných  nepřesnostech. 



Obchodní zákoník tak např. diplomant cituje jako zákon č. 5163/1991 Sb. (str. 8). To již je na 
pováženou.  Některé  věty  ani  nedávají  kloudný  smysl.  Na  str.  9  dole  se  tak  např.  praví: 
„Obchodní podíl je převoditelný může být převeden…“. Jiné jsou jen obtížně srozumitelné. 
Na  str.  24  diplomant  např.  konstatuje,  že  „Není  však  nevyloučeno…“.  To  je  poněkud 
překombinovaná dvojí  negace a  výsledek nakonec,  myslím,  ani  neodpovídá diplomantově 
vůli.

4.  Případná další vyjádření k práci

Z věcného hlediska lze upozornit na několik nepřesností v textu. Na str. 6 např. diplomant 
tvrdí, že společnost ručila za své závazky celým svým jměním. Na str. 8 konstatuje, že jedna 
osoba může být jediným společníkem nejvýše tří společností s ručením omezeným. Na str. 11 
tvrdí, že valná hromada musí mít formu notářského zápisu. Na str. 14 uzavírá, že rozhodne-li 
valná hromada o zvýšení základního kapitálu, aniž byly splaceny dosavadní peněžité vklady, 
bude usnesení o tom přijato v rozporu se zákonem, a tudíž neplatné.  Na str. 30 diplomant 
hovoří  o „kaučním“ řízení.  Nesouhlasím s tvrzením na str.  48,  podle něhož se v dnešním 
obchodním zákoníku projevuje množství vlivů socialistického práva. Zajímalo by mě, jaké 
měl  diplomant  konkrétně  na  mysli.  Uvítám,  jestliže  se  diplomant  ke  shora  uvedeným 
okruhům vrátí při ústní obhajobě a své úvahy upřesní, popř. doplní.

5.  Připomínky a otázky k     zodpovězení při obhajobě  

Očekávám, že diplomant během přípravy k ústní obhajobě dodatečně provede seriózní rešerši 
judikatury k tématu práce a komisi podrobně zpraví o výsledcích svého snažení. Zvláště by 
mě zajímalo, jak se judikatura staví k možnosti revokovat jednou přijaté usnesení o zvýšení / 
snížení  základního  kapitálu,  jak  nahlíží  na  případnou  víceletou  splatnost  plnění 
odpovídajícího efektivnímu snížení základního kapitálu, co vyplývá z judikatury k pozvánce 
na  valnou  hromadu,  která  má  rozhodovat  o  zvýšení  či  snížení  základního  kapitálu,  jaká 
pravidla  platí  pro  případný  soudní  přezkum  (ne)splacení  nepeněžitých  vkladů  třeba  i 
s několikaletým odstupem od zápisu zvýšení, jaké důsledky pro převzetí vkladu (smlouvu se 
společností o něm) bude mít, jestliže vkladatel splatí nepeněžitý vklad na zvýšení, rejstříkový 
soud však zvýšení pravomocně zamítne zapsat, jak je to se zálohami na vklad při zvýšení 
základního  kapitálu,  jaká  pravidla  se  uplatní  pro  kapitalizaci  pohledávky  za  společností 
v rámci zvýšení základního kapitálu, atd. Rovněž by mě zajímalo, zda se konstitutivní zápis 
zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku u nás prosazoval vždy a jaká rozhodnutí 
se váží k tomuto tématu.

6.  Doporučení / nedoporučení práce k     obhajobě a navržený klasifikační stupeň  

Vzdor uvedeným výhradám práci pokládám za způsobilou obhajoby i obhajitelnou. Předběžně 
ji navrhuji klasifikovat stupněm dobře, konečné hodnocení nicméně ponechávám závislým na 
průběhu ústní obhajoby, zvláště pak na tom, jak diplomant splní úkoly, které mu shora kladu. 
Nepodaří-li se mu to, nevylučuji ani závěr o tom, že práce by diplomantovi měla být vrácena 
k přepracování a doplnění.

V Praze dne 12. května 2012

      JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M.


