
Posudek diplomové práce Jana Škorpila „Zvýšení a snížení základního kapitálu“. 

Práci o rozsahu 50 stran odevzdal diplomant dne 29. března 2012. V úvodu práce 

uvedl, že se bude snažit nastínit historický vývoj formování společnosti s ručením omezeným 

a srovnávat historickou úpravu s úpravou současnou a rovněž se pokusí zhodnotit výhody a 

nevýhody  obou  úprav.  Dále  pak  detailně  analyzovat  současnou  úpravu  změn  základního 

kapitálu, identifikovat sporné otázky a zaujmout k nim vlastní postoj. Dále se hodlal zabývat 

rekodifikací soukromého práva a identifikovat hlavní nedostatky současné úpravy a popsat, 

jak tyto problémy řeší nová úprava.

Lze  říci,  že  diplomant  zamýšleného  cíle  dosáhl  jen  zčásti.  Dosti  dlužen  zůstal 

zejména poslednímu záměru, týkajícímu se rekodifikace soukromého práva.

Diplomant zvolil pro diplomovou práci stále aktuální téma, které již bylo mnohokrát 

zpracováno a ke kterému existuje dostatek literatury. Diplomant s literaturou pracoval, byť ne 

v celém rozsahu,  a  příliš  nepracoval  ani  s  aktuální  judikaturou.  Téma diplomové práce je 

středně náročné na teoretické znalosti. 

Práce je dosti popisná, jazykovou a stylistickou úroveň považuji za vyhovující, práci 

s poznámkovým aparátem rovněž. Občas se však v práci objeví určitá formulační neobratnost 

či nelogičnost. Špatným dojmem působí poměrně velké množství hrubých chyb (viz např. str. 

6 – společníci ručily za závazky, str. 7 – probíhali úpravy, opakovaně fůze atd.). Systém práce 

je logický.

Konkrétně  práci  vytýkám  zejména  následující  formulační  a  věcná  pochybení, 

popřípadě nejasnosti:

- Na s. 9 diplomant tvrdí, že v akciové společnosti jsou obchodní podíly představovány 

cennými papíry.

- Na str. 14 diplomant uvádí, že ke splacení (dřívějších peněžitých) vkladů musí dojít 

ještě před přijetím usnesení o zvýšení základního kapitálu, jinak je usnesení neplatné – 

to je v rozporu s § 131 odst. 8 obch. zák. 

- Na str.  19 diplomant tvrdí,  že vzdát se přednostního práva na upisování lze až od 

přijetí rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu, jinak by šlo o porušení zásady, že se 

nikdo nemůže předem vzdát svých práv. 



- Na str. 29 diplomant poukazuje na to, že v odborné literatuře nepanuje shoda ohledně 

otázky, zda samo prohlášení o převzetí  závazku je smlouvou, na žádnou odbornou 

literaturu však neodkazuje. 

- Na str.  44 diplomant uzavírá, že rejstříkový soud by měl zamítnout návrh na zápis 

snížení základního kapitálu, který by měl být nižší než zákonem stanovená hranice – 

na  to  však  by  měl  přijít  už  notář  a  měl  by  odmítnout  sepsat  zápis  podle  §  80a 

notářského řádu.

Přes shora uvedené připomínky však považuji diplomovou práci za způsobilou 

obhajoby, s předběžně navrženým hodnocením velmi dobře. 

Při obhajobě by se měl diplomant zaměřit zejména na některé shora uvedené konkrétní 

připomínky. 

V Praze dne 10. května 2012 

                                                                                                    

                                                                                               doc.  JUDr. Ivana Štenglová


