
Posudek  diplomové  práce  Štěpána  Nývlta  „Působnost  valné  hromady  společnosti 

s ručením omezeným“. 

Práci o rozsahu 53 stran se vzorem notářského zápisu o rozhodnutí valné hromady 

v příloze,  odevzdal  diplomant  dne  29.  března  2012.  Úvodem deklaroval,  že  cílem práce 

„analyzovat  současnou  právní  úpravu  působnosti  valné  hromady  společnosti  s ručením 

omezeným,  určit  problematické  oblasti  a  navrhnout  změny  právní  úpravy  „dle  vlastních 

závěrů  formulovaných  v této  práci.“  Dá se  říci,  že  diplomant,  byť  ne  zcela  beze  zbytku, 

zamýšleného cíle dosáhl.

Diplomant  zvolil  pro  diplomovou práci  značně frekventované téma,  které  již  bylo 

mnohokrát  zpracováno  a  ke  kterému  existuje  dostatek  literatury.  Diplomant  s literaturou 

pracoval, porovnával názory jednotlivých autorů ke zpracovávaným tématům a doplňoval je 

vlastními názory. Pracoval i s příslušnou judikaturou. 

Systematické členění práce považuji za účelné.  Jazykovou a stylistickou úroveň práce 

považuji za vyhovující. Práce s poznámkovým aparátem je dobrá. 

Konkrétně práci vytýkám zejména následující formulační a věcná pochybení:

- Na str. 14 diplomant tvrdí, že valná hromada účetní závěrku neschvaluje, ale fakticky 

ji  pouze  bere  na  vědomí.  I  když je  třeba  souhlasit  s jeho závěrem,  že  je-li  účetní 

závěrka sestavena správně, nelze ji měnit, neznamená, to že valná hromada nemůže 

odmítnout její schválení.

- Na  str.  16  diplomant  dovozuje,  že  z toho,  že  se  stanovy  nemohou  odchýlit  od 

kogentního ustanovení zákona (s čímž souhlasím), lze z toho dovozovat, že stanovy 

nemohou být v rozporu se společenskou smlouvu; to je sice také pravda, ale ne proto, 

že se stanovy nemohou odchýlit od kogentního ustanovení zákona. 

- Na str. 16 diplomant tvrdí, že usnesení valné hromady o schválení stanov by tam, kde 

společenská smlouva neumožňuje stanovy vydat, bylo nicotné pro rozpor se zákonem 

– ono by ale bylo nicotné pro nedostatek působnosti valné hromady. 



- Na str.  22 diplomant  dovozuje,  že kdyby valná  hromada schválila  neodvolatelnost 

jednatele,  bylo  by takové usnesení  nicotné.  Zajímalo  by mne,  jak chápe nicotnost 

usnesení a z jakého důvodu ji v tomto případě dovozuje.

Přes  uvedené  dílčí  výhrady  považuji  práci  za  dobrou  a  navrhuji  ji  k obhajobě 

s předběžně navrženou klasifikací velmi dobře.

V Praze dne 8. května 2012.

                                                                                                        doc. JUDr. Ivana Štenglová


