
Posudek diplomové práce

Jméno diplomanta: Michal Kypta

Téma práce: Stanovy družstva

Rozsah práce: 66 stran vlastního textu

Datum odevzdání: 28.3. 2012

1)Aktuálnost tématu je stále vysoká.

2)Náročnost na zpracování tématu je značná, neboť zadané téma se týká stanov všech druhů 
družstev; přitom základní je úprava v obchodním zákoníku, společná všem družstvům, ale u 
jednotlivých druhů družstev jsou přeci jenom určité odchylky. V obch. zákoníku je v § 226 
odst. 1 proveden výčet základních obsahových náležitostí každých stanov. A k těmto autor 
podal výklad v kapitolách 2 (od str. 10) až 5 (do str. 55), tedy celkem na 45 stranách. Ovšem i 
kap. 6 by měla být součástí výkladu o stanovách, byť ne pouze na jediné stránce. Kap. 7  
věnuje autor odlišnostem, které by měly být ve stanovách bytového družstva (str. 59 – 65). 

Domnívám se, že autor vyplnil zadání i cíl, který uvedl na str. 1: zpracovat „právní stránku 
stanov a důraz na jejich kvalitní a komplexní zpracování“. 

3)Domnívám se, že práce má logickou skladbu, neboť historickým otázkám se věnuje velice 
stručně v kap. 1 (pouze na 6 stranách). 

Výtku oponentky dr. Zahradníčkové v posudku z dubna 2012, že v jejím vyhotovení chyběly 
strany 23 – 27 mohu hodnotit jako značnou nedbalost diplomanta. Vyhotovení, které jsem 
měl k dispozici, tyto stránky má. Obsahují problematiku „základního zapisovaného kapitálu 
družstva“  (4.3.3),  „vypořádacího  podílu“  (4.3.4),  „členství“  (4.4.1),  a  „práv  členů“ (4.4.2). 
Podstatné připomínky k těmto stránkám (až na str. 27) nemám. 

K celé diplomové práci uvádím, že ji nepovažuji za „povrchní“, jak uvádí dr. Zahradníčková. 
Autor  prostudoval  značné množství  literatury (str.  67 a 68) a učinil  i  136 poznámek pod 
čarou, citující nejen literaturu a judikaturu, ale i názor autora (str. 36 a pozn. č. 29, 30, 32, 
62, 63, 71, 73, 74, 80, 81, 93, 100- 104, 109, 113, 115, 116, 121, 122, 126, 128, 130, 136). Na  
četných  místech  vyjadřuje  svůj  vlastní  názor,  což  zejména kladně  hodnotím.  Práce  tudíž 
nemá pouze popisný charakter. 

Citace je provedena v souladu s požadavky katedry. Jazyková a stylistická úroveň je dobrá, 
v práci se ovšem vyskytují gramatické chyby, které uvádí dr. Zahradníčková. 



4)Vzhledem  k tomu,  že  dochází  k rozdílnému  posouzení  vedoucího  diplomové  práce  a 
oponenta,  měl  by  autor  při  obhajobě  především  reagovat  na  meritorní  připomínky 
oponentky, uvedené v rozsudku z dubna 2012. 

5)Konkrétní připomínky: 

str. 7 – proč by nebylo možné nyní posoudit kvalitu přijaté nové  úpravy (shodně s dr. 
Zahradníčkovou)

str. 8, bod 1.3 – setkáváme se v současně platném našem  právním řádu s těmito druhy 
družstev výslovně?

str. 12 a 13 – stejná připomínka jako u dr. Zahradníčkové

str. 35 – např. otázka doručování (do vlastních rukou) by měla být ve stanovách doplněna;

str. 65 (bod 7.8) – jedná se o obligatorní úpravu ve stanovách BD! Autorova formulace je 
nesprávná! 

Při obhajobě by měl diplomant odpovědět na připomínky v oponentském posudku a vysvětlit 
svůj názor na řešení problému §714, poslední věta OZ. 

6)Práci doporučuji k obhajobě, neboť prokazuje schopnost autora zaujmout svůj vlastní 
názor k problematice, kterou řeší. 

7)Konečná klasifikace bude výsledkem obhajoby. Předloženou práci hodnotím jako dobrou. 

V Praze dne 20.5. 2012

                                                                           JUDr. Jaroslav Oehm

                                                                              vedoucí diplomové práce


