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1. Aktuálnost (novost) tématu:
Ačkoliv  je  problematika  valné  hromady stále  předmětem zájmu judikatury,  patří  samotná 
působnost valné hromady s. r. o. mezi témata spíše středně aktuální.

2. Náročnost tématu (teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování, použité metody).
Řádné zpracování tématu klade vyšší nároky na systematické zpracování právní úpravy a na 
kvalitní zpracování aktuální judikatury.

3. Kritéria hodnocení práce:

A.  Splnění cíle práce
Diplomant si dal za cíl analyzovat současnou úpravu a její problémy a předložit na základě 
dosažených závěrů vlastní návrhy de lege ferenda (str. 1). Tohoto cíle se autorovi podařilo 
dosáhnout.

B.  Samostatnost při zpracování tématu
Při  zpracování  tématu  autor  předkládá  vlastní  závěry  k řešeným  právním  otázkám  a 
polemizuje se závěry právní teorie. 

C.  Logická stavba práce
Systematika textu byla vhodně zvolena. Třídící kritérium bylo korektně zvoleno. Přesto dle 
mého názoru by bylo možné logickou stavbu textu upravit v tomto směru (nejedná se však o 
zásadní výtku proti práci):

- pojednat o problematice změny společenské smlouvy (3.1.4) před otázkou schvalování 
stanov (3.1.3)

- neoddělovat otázky spojené s funkcí jednatele (3.1.6, 3.1.13 a 3.2.1)

- spojit problematiku rozhodování ve věci likvidace společnosti (3.1.9 a 3.2.2)

D. Práce s     literaturou (využití cizojazyčné literatury) včetně citací  
Autor  k vypracování  textu  použil  přiměřený  počet  pramenů  v českém  jazyce  (a  tři 
v německém). Práce s literaturou včetně použitých citací odpovídá požadavkům kladeným na 
odborný text, jakým je diplomová práce. 



E.  Hloubka provedené analýzy (ve vztahu k     tématu)  
Lze konstatovat, že autor dostatečně analyzoval zvolené téma. 

F.  Úprava práce (text, grafy, tabulky)
Úprava práce je standardní. Práce zachycuje v příloze vývoj společností s ručením omezeným 
a předkládá též vzorový notářský zápis, na který je v textu odkazováno.

G.  Jazyková a stylistická úroveň
Jazyková a stylistická úroveň textu odpovídá standardům diplomové práce. 

4.  Případné další vyjádření k práci:
- str. 4 – „Pokud má společnost jediného společníka, tento společník již nemůže být jediným 
společníkem v další společnosti s ručením omezeným“. – Proč?
- str. 34 – přeměnou obchodní společnosti je nově i přeshraniční přemístění sídla

5.  Připomínky a otázky k     zodpovězení při obhajobě:  
Jaké  (obecně)  právní  důsledky  jsou  spojené  s  neudělením  souhlasu  valné  hromady 
s uzavřením určité smlouvy jménem společnosti? Na str. 37 je například dovozen požadavek 
na  až  dodatečné  schválení  koncernové  smlouvy.  Neschválení  této  smlouvy  má  zakládat 
absolutní neplatnost. Má autor na mysli neschválení ve smyslu negativního rozhodnutí nebo i 
pasivitu valné hromady v této otázce?

Str. 45 – dle textu je podmínkou zastavení obchodního podílu souhlas valné hromady, jestliže 
společenská  smlouva  vyžaduje  souhlas  k převodu  obchodního  podílu.  Jaký  právní  režim 
zastavení  je  však  dán  v případě,  že  společenská  smlouva  převod  obchodního  podílu 
neupravuje?

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

Doporučuji práci k obhajobě a s ohledem na výše uvedené jí předběžně navrhuji klasifikovat 
stupněm „velmi dobře“.

V Praze dne 10. 4. 2012
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       oponent diplomové práce


