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1. Jak autor konstatuje v úvodu práce existují družstva již více jak 150 let. Za tuto dobu 
došlo k poměrně častým dílčím změnám v právní úpravě, přičemž jejich organizační 
základní  struktura  se  v podstatě  nezměnila.  A  právě  současná právní  úprava,  její 
nedostatky  a  návrhy  řešení  jsou  předmětem předložené  práce;  jde  tedy  o  téma 
aktuální.

2. Práce je rozdělena do 10 kapitol. Po velmi stručném popisu historického vývoje v kap. 
č. 1, následuje zkoumání obecných otázek (kap. č. 2 – 4) a poté od kap. č. 5 až po 
kap. 10 rozbor základních otázek jednotlivých orgánů družstva. Rozsah jednotlivých 
kapitol je přiměřený jejich důležitosti.

   Autor prokázal hluboké teoretické znalosti vycházející jak z literatury, tak i z judikatury.

3. Autor  splnil  beze  zbytku  cíl  své  práce  proklamovaný  v úvodu.  Práce  má  logickou 
stavbu.  Běžnou  kontrolou  nebylo  zjištěno  opisování.  Použití  poznámek pod  čarou 
(kterých je v práci celkem 310) je plně v souladu s požadavky katedry.

   Po formální stránce je třeba práci hodnotit jako bezchybnou jak po stránce gramatické, tak  
i stylistické.

   Po stránce obsahové hodnotím zejména kritický přístup autora k názorům různých autorů 
či vyplývajících z vybraných judikátů. Po jejich uvedení téměř vždy provádí vlastní hodnocení 
a vyslovuje svůj názor (např. str. 24, 27, 30, 31, 37, 41, 43, 45, 49, 52, 55, 62, 70, 78).

4. S výjimkou jediné, dále uvedené, nemám žádné připomínky.

   Na str. 17 (změny dle nové úpravy v zákoně o obchodních korporacích) autor konstatuje, 
že „zákonem je výslovně zakázáno …omezování hlasovacího práva členů (§ 642)“; v dalším 



odstavci ale uvádí, že „zákon výslovně upravuje možnost omezení výkonu hlasovacího práva 
člena (§ 669 – 671)“. Bylo by vhodné tento naznačený rozpor vysvětlit.

5. Při obhajobě by autor měl blíže vysvětlit svůj názor na str. 72 v otázce rozhodovací 
pravomoci  představenstva.  Dle  mého  názoru  zcela  správně  konstatuje  jako 
nedostatek  úpravy  „absenci  mechanismu  podobného  právu  člena  domáhat  se 
vyslovení  neplatnosti  usnesení  členské schůze“.  Vzhledem k negativnímu vymezení 
pravomoci (působnosti) představenstva může představenstvo rozhodovat jak o řadě 
záležitostí konkrétního člena, tak i o otázkách, které nejsou ve výlučné působnosti 
členské schůze (str. 26 a násl.). Půjde o doplnění výkladu jak současné úpravy včetně 
návrhu řešení, tak i platné úpravy v zákoně o obchodních korporacích včetně vztahu 
k čl. 36 odst. 1 LZPS.

6. Předloženou práci doporučuji k obhajobě.

7. Navržený klasifikační stupeň: výborný.

V Praze dne 18. července 2012                                  JUDr. Jaroslav Oehm

                                                                           vedoucí diplomové práce


