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1. Aktuálnost (novost) tématu

Diplomant zvolil  poměrně tradiční téma, k němuž se pojí mnohá soudní rozhodnutí  i řada 
odborných pramenů. Na aktuálnosti mu nicméně dodává průběžně narůstající počet dalších 
soudních rozhodnutí, která se jím zabývají, jakož i impulsy z oblasti legislativní (viz např. 
novela obchodního zákoníku z prosince roku 2009, která reaguje na posuny v unijním právu, 
schválená rekodifikace práva společností,  ale i perspektivy dalšího vývoje práva unijního). 
Lze  říci,  že  některé  z těchto  podnětů  diplomant  do  práce  i  promítl.  Škoda  jen,  že  zcela 
pominul relevantní aspekty unijní úpravy (včetně aktuální diskuse o její  budoucí podobě), 
nezmínil  prakticky nic z výdobytků novelizace z roku 2009 a také vývojem právní úpravy 
v rámci  rekodifikace se zabýval  jen okrajově.  Obávám se, že bez seriózní analýzy rovněž 
posledně uvedených vstupů nelze mít pojednání na dané téma v současné době za úplné.

2. Náročnost tématu (teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování, použité metody)

Téma lze hodnotit jako středně náročné, především díky rozsahu i hloubce dostupné literatury 
a dalších pramenů. Vývoj judikatury i právní úpravy ovšem v poslední době natolik pokročil, 
že zdaleka ne všechna nová rozhodnutí, resp. ustanovení jsou odborně zpracována. Je tudíž 
zřejmé,  že  diplomant  musel  při  vytváření  práce  provést  i  vlastní  rešerše  v dostupných 
databázích a v části materie se zorientovat „na vlastní pěst“. Z textu je zřejmé, že pronikl do 
odborných  zdrojů,  které  v práci  mapuje,  i  do  problematiky,  jíž  se  zabýval,  a  jakžtakž 
porozuměl  jejímu  systému,  významu,  původu,  praktickým  dopadům,  ale  i  obecným 
souvislostem. Přehlédl však vývoj právní úpravy (u nás i v unii).  Obsah nového zákona o 
obchodních  korporacích  shrnul  do  dvou  stran,  které  naprosto  nevystihují,  co  bude  jeho 
účinnost  znamenat  byť  jen  z pohledu  otázek,  na  něž  se  zaměřil  v předchozím  výkladu. 
Diplomantovi  uniklo  i  poměrně  dost  klíčových  rozhodnutí  soudních  (viz  níže  ad  4.). 
Nedocenil – myslím – ani řadu podstatných souvislostí a otázek, které zvolené téma nutně 
musí evokovat (viz níže ad 3.A.).



3. Kritéria hodnocení práce

A.  Splnění cíle práce

Diplomant si vytkl za cíl podrobně rozebrat a posoudit, v jaké míře se společník podílí na 
řízení společnosti u jednotlivých forem kapitálových společností. Nejsem si úplně jist, nakolik 
tento cíl naplnil. V práci se sice pouští do analýzy jednotlivých složek tohoto práva, včetně 
platné  koncernové  úpravy.  Nakonec  však  z nich  prakticky  nic  nevyvozuje.  Oceňuji,  že 
zohlednil závěry tuzemské odborné literatury a částečně i judikatury. Mnohá rozhodnutí však 
v práci  postrádám  (v  podrobnostech  viz  níže  ad  4.).  Mrzí  mě  také,  že  diplomant  více 
nepohlédl za hranice tuzemského právního prostředí. Práci to mohlo prospět. Diplomant by si 
možná uvědomil, před jakými problémy aktuálně v dané oblasti stojíme. Takto práce vyznívá 
mimořádně  mělce.  Nezmiňuje  skutečné  problémy,  na  něž  poukazují  zvláště  zahraniční 
prameny a k nimž se upíná pozornost soudobé komercialistky i právní politiky. Nedozvíme se 
nic  o  racionální  společnické  apatii,  včetně  jejích  důvodů  a  důsledků,  o  zastaralosti 
mechanismů výkonu práv společníka,  akcionářském aktivismu atd.  Bylo  by dobré,  kdyby 
diplomant alespoň u ústní obhajoby prokázal, že si je těchto vývojových tendencí vědom, a 
pohovořil o klíčových zahraničních odborných textech, dokumentech OECD či Komise EU a 
jejích poradních sborů, ze kterých na ně lze usuzovat.

B.  Samostatnost při zpracování tématu

Autenticita  předložené  práce  je  evidentní.  Nepochybuji  o  tom,  že  dílo  je  výsledkem 
diplomantovy  samostatné  práce.  Řada  jeho  úvah  se  ovšem  opírá  o  závěry  publikované 
v jiných  pramenech,  autorův  vlastní  myšlenkový  přínos  výslednému  dílu  je  –  dle  mého 
mínění – malý. 

C.  Logická stavba práce

Systematika práce je přehledná. K účelu i vyústění jednotlivých kapitol mám však výhrady. 
Za zbytečnou považuji úvodní část o pojmu a dělení obchodních společností. Práci prakticky 
k ničemu neslouží. Je ostatně povrchní a nedbale zpracovaná.  Na str. 3 si např. diplomant 
povzdechne, že legální definice pojmu chybí, nakonec se však sám o žádnou ani nepokusí. 
Z kapitoly  1.1  se  tak  čtenář  nedozví,  co  je  pro  pojem  typické.  Samoúčelně  působí  také 
pojednání o koncernovém právu či přehled některých změn, jež přinese zákon o obchodních 
korporacích. Jaký cíl diplomant těmito částmi sleduje, co z nich dovozuje pro naplnění účelu 
práce? 

D. Práce s     literaturou (využití cizojazyčné literatury) včetně citací  

Diplomantova práce s dostupnými prameny je standardní, poznámkový aparát je bohatý. Po 
formální stránce bych mu však vytknul opakované plné citace odkazovaných děl a skutečnost, 
že poznámky pod čarou neukončuje tečkou. Nelíbí se mi ani poměrně četné přímé citace 
odborných pramenů, které diplomant volně napojuje na vlastní text. Domnívám se, že drtivá 
většina těchto citací je zbytečná.  Neobsahují nic, co by nesneslo diplomantovu parafrázi a 
pouze  nepřímý  odkaz  na  prezentované  myšlenky.  Diplomant  také  zcela  pomíjí  literaturu 
cizojazyčnou. Byť jen letmý pohled do zahraničí by přitom práci velice prospěl (viz výše ad 
3.A.). 



E.  Hloubka provedené analýzy (ve   vztahu k     tématu)  

Hloubku  provedené  analýzy  nemám  za  dostatečnou.  Diplomant  se  věnuje  jednotlivým 
složkám  kontrolních  práv  společníka.  Seriózní  analýza  každé  z nich  by  ale  vystačila  na 
samostatné pojednání. Je logické, že nutným výsledkem takto široce pojatého konceptu práce 
musel být relativně popisný a povrchní přehled. Ke každé z diplomantem zvolených oblastí je 
vždy možné leccos dodat (viz též níže ad 4.). Přitom vyjadřuji přesvědčení, že téma mělo 
připoutat  diplomantovu  pozornost  prvořadě  k  jiným  otázkám.  V globalizovaném  světě 
volného  pohybu  kapitálu  jsou  to  hlavně  problémy  s reálnou  možností  přeshraničního  a 
distančního výkonu společnických kontrolních práv a problematických důsledků toho, že tato 
práva  nakonec  nejsou  dostatečně  vykonávána  (viz  jen  poslední  dokumenty  OECD  či 
poradních sborů Komise EU k otázkám řízení a správy společností). Základní předpoklady 
tohoto výkonu společnických práv však diplomant v práci ponechal stranou a s nimi i některé 
významné výdobytky novelizace obchodního zákoníku ze závěru roku 2009. Pro účel práce 
jsou přitom – dle mého názoru – více než relevantní.

F.  Úprava práce (text, grafy, tabulky)

Formální  úroveň  práce  je  odpovídající,  dílo  je  přehledně  strukturováno  do  kapitol  a 
podkapitol. Rovněž grafická stránka práce vyhovuje požadovanému standardu.

G.  Jazyková a stylistická úroveň

Jazyková úroveň práce je slušná, občasné chyby a překlepy se v ní však bohužel vyskytují, 
včetně  hrubých  nedostatků  (na  str.  13  např.  diplomant  uvádí,  že  osoby  „měli“,  apod.). 
Výhrady lze mít také k některým použitým termínům. Na několika místech např. diplomant 
pojednává o „zasedání“ valné hromady, na str. 29 hovoří o „právní moci zápisu přeměny do 
obchodního rejstříku“.

4.  Případná další vyjádření k práci

K prakticky každé oblasti, které se diplomant dotýká, lze uvést řadu klíčových problémů či 
rozhodnutí, které diplomant pominul, popř. upozornit na věcné nepřesnosti či nesrovnalosti. 

Na str. 9 např. diplomant uvádí, že valná hromada je složena výlučně ze společníků. Na str. 10 
tvrdí,  že  pokud  zákon  svěřuje  určité  otázky  do  působnosti  valné  hromady,  nelze  tuto 
pravomoc  přenést  na jiný  orgán společnosti.  Na str.  12 uzavírá,  že  pokud by smlouva  o 
výkonu funkce garantovala jejímu signatáři tento výkon po stanovenou dobu, byla by neplatná 
pro zjevný rozpor se zákonem. Na téže straně vyjadřuje přesvědčení, že účast na jednání valné 
hromady je právem, nikoliv povinností společníka. Na str. 15 dovozuje, že zákon výslovně 
nestanoví,  že  menšinoví  společníci  určují  i  program  mimořádné  valné  hromady  svolané 
k jejich návrhu. K analýze rozhodnutí NS ČR ke sp. zn. 29 Cdo 866/2007 (str. 17) uvítám, 
doplní-li  diplomant,  jak  závěry  tohoto  rozhodnutí  obstály  při  přezkumu  z hlediska  jejich 
ústavnosti. Také k pořadu jednání náhradní valné hromady (str. 19) doporučuji hlubší reflexi 
judikatury NS ČR. Nepřesná je teze na str.  21, podle níž společník nevykonává hlasovací 
právo, kdykoliv jej valná hromada odvolává z funkce člena orgánu společnosti. V pasážích o 
předpokladech  aktivní  legitimace  společníka  k napadení  platnosti  usnesení  valné  hromady 
(str.  23  a  násl.)  postrádám judikatorní  závěry  k opačným případům,  než  které  diplomant 



v práci zmiňuje, tj. k těm, ve kterých společník nabude podíl (akcie) až poté, co bylo usnesení 
přijato, avšak před tím, než uplyne lhůta pro jeho napadení u soudu. Není pravdou, že pouhá 
nerozumnost nebo nevhodnost nemůže být nikdy důvodem pro vyslovení neplatnosti usnesení 
(viz str. 25). Zaznamenal diplomant rozhodnutí NS ČR k otázce tzv. materiálního přezkumu 
usnesení?  Také  ohledně  důsledků  rozporu  usnesení  valné  hromady  s dobrými  mravy 
nemusíme  odkazovat  na  rozhodnutí  vrchních  soudů  (viz  na  str.  25).  Existuje  již  i  dosti 
explicitní rozhodnutí NS ČR. Bohatá je mezitím judikatura k vztahu první a poslední věty v § 
194 odst. 4 ObchZ (str. 34). Diplomant ji ale nezmiňuje. Také složitá úvaha o tom, nakolik je 
společnost povinna chránit obchodní tajemství před společníky, kteří se domáhají práva na 
informace (str. 37), se ve světle jednoznačné judikatury NS ČR z počátku loňského roku jeví 
jako  překonaná.  Rovněž  k právu  akcionáře  na  vysvětlení  na  valné  hromadě  (str.  39)  se 
v poslední době pojí několik nových rozhodnutí,  diplomant  je však necituje.  Názor, podle 
něhož neavizované návrhy a protinávrhy akcionáře nelze na valné hromadě projednat (str. 
41),  myslím,  také  odporuje  judikatuře,  dokonce  té,  na  niž  diplomant  dál  sám poukazuje. 
Nerozumím tezi na str. 45 o tom, že při rozhodování jediného společníka se nepoužije právní 
úprava nemožnosti společníka nechat se zastoupit členem statutárního orgánu nebo dozorčí 
rady. Jakou úpravu má diplomant na mysli? Výčet orgánů pověřených legalizací podpisu na 
str. 46 je neúplný. Na str. 55 diplomant nepřesně uvádí, že v případě faktického koncernu 
jednotné řízení nespočívá na smlouvě uzavřené mezi řídící osobou a jí řízenými osobami. Na 
téže straně tvrdí, že o koncern se nejedná jedině tehdy, jestliže ovládající osoba nezasahuje do 
řízení ovládané osoby. To ale není přesné. Opravdu si nelze představit, že ovládající osoba 
bude do řízení ovládané osoby zasahovat, přesto nepůjde o koncern? Pochybuji i o správnosti 
závěru  na  str.  62,  podle  něhož  ve  faktickém koncernu  statutární  orgán  nesmí  akceptovat 
pokyny  ovládající  osoby.  Není  pravdou  ani  to,  že  zákon  o  obchodních  korporacích  (ve 
schváleném znění)  umožní  valné hromadě společnosti  s ručením omezeným „atrahovat  si“ 
výkon působnosti obchodního vedení (str. 67).

Uvítám, jestliže se diplomant  ke shora uvedeným okruhům vrátí  při  ústní obhajobě a své 
úvahy upřesní, popř. doplní.

5.  Připomínky a otázky k     zodpovězení při obhajobě  

Odkazuji na okruhy vymezené výše ad 3.A a ad 4. 

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

Vzdor uvedeným výhradám práci pokládám snad ještě za způsobilou obhajoby i obhajitelnou. 
Konečné hodnocení nicméně ponechávám závislým na průběhu a výsledcích ústní obhajoby.

V Praze dne 17. ledna 2012

      JUDr. Petr Čech, LL.M.


