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1. Aktuálnost (novost) tématu:
Práce se zabývá právními možnostmi společníka kapitálové společnosti ovlivnit její činnost. 
Práva (a povinnosti)  společníka se v této oblasti  trvale  střetávají  s  povinnostmi (a právy) 
statutárního orgánu jakožto řídícího, výkonného orgánu společnosti. Jasné a vhodné nastavení 
mechanismu  fungování  vztahů  mezi  těmito  subjekty  je  náročným  úkolem  legislativy, 
judikatury,  doktríny  i  obchodní  praxe.  Jako takové představuje  a  dozajista  i  nadále  bude 
představovat téma velmi aktuální.

2. Náročnost tématu (teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování, použité metody).
Vyšší náročnost tématu je dána absencí autonomní úpravy daného tématu, kdy je diplomant 
nucen  prozkoumat  celou  úpravu kapitálových  společností  a  abstrahovat  dílčí  závěry  a  na 
jejich základě předkládat obecné poznatky.

3. Kritéria hodnocení práce:

A.  Splnění cíle práce
Diplomant si dal za cíl „prostřednictvím nastínění základních principů a fungování řídícího 
mechanismu  v  rámci  kapitálových  společností  logicky  dospět  k  závěru,  v  jaké  míře  se 
společník podílí na řízení společnosti“ (str. 1 až 2). Lze konstatovat, že se v práci podařilo 
zvoleného cíle dosáhnout.

B.  Samostatnost při zpracování tématu
Při zpracování  tématu autor řádně předkládá vlastní  závěry k řešeným právním otázkám a 
jejich doktrinálnímu (mnohdy rozpornému) řešení.

C.  Logická stavba práce
Systematika byla vhodně zvolena, když se diplomant po obecném úvodu (přiblížení podstaty 
kapitálové  společnosti  a  postavení  společníka  v ní)  věnuje především vlivu společníka  na 
řízení  společnosti  vykonávaném prostřednictvím valné  hromady,  ale  i  například  možností 
dosáhnout  soudního rozhodnutí  o vyslovení  neplatnosti  přijatého usnesení  valné hromady. 
Dále se zabývá i právem společníka na informace a vysvětlení jakožto právem pomocného 
charakteru ve vztahu k právu na řízení společnosti. Pojednáno je i o specifiku jednočlenných 
společností a specifikách vlivu společníka na řízení společnosti začleněné do podnikatelského 
seskupení.  Závěrem  diplomant  neopomíjí  nezbytné  (byť  zde  spíše  stručné)  pojednání  o 
návrhu zákona o obchodních korporacích.



Drobnou výtku lze snad adresovat textu věnovanému právu společníka uplatňovat návrhy a 
protinávrhy (kapitola 3.7.2.), který by bylo vhodnější předsunout do částí věnovaných valné 
hromadě, s níž toto právo bytostně souvisí.

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

E.  Hloubka provedené analýzy (ve vztahu k     tématu)  
S ohledem na šíři tématu lze konstatovat, že autor dostatečně analyzoval zvolené téma.

F.  Úprava práce (text, grafy, tabulky)
Úprava práce je standardní. Žádné tabulky a grafy práce neobsahuje.

G.  Jazyková a stylistická úroveň
Jazyková a gramatická úroveň textu odpovídá standardům diplomové práce. Zejména je třeba 
uvést, že diplomant prokázal řádné osvojení právnické terminologie. Práce obsahuje drobné 
vady jazykové („usnášení schopnost“ str. 17, „můžou“ str. 22).

4.  Případné další vyjádření k práci:
Str. 20 – hlasovací právo akcionářů musí být určeno proporcionálně podle nominální hodnoty 
akcií. Autor uvédí jako jedinou výjimku možnost maximální limitace počtu v § 180 odst. 2 
obch. zák. Existuje však i další možnost limitace hlasovacího práva ve stanovách.

Str. 45 – zmiňovaný zákaz zastoupení akcionáře členem představenstva nebo dozorčí rady byl 
před více než dvěma lety vypuštěn novelou.

5.  Připomínky a otázky k     zodpovězení při obhajobě:  
V jakém rozsahu omezuje právo společníků (prostřednictvím valné hromady) řídit společnost 
zákonem vyloučené udílení pokynů statutárnímu orgánu, jež směřují do oblasti obchodního 
vedení společnosti?

Jaké výhody či nevýhody vzhledem k možnosti společníka ovlivnit řízení společnosti může 
mít zakotvení tzv. kumulativního hlasování (str. 51)?

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

Doporučuji  práci  k obhajobě,  neboť splňuje  předepsané  předpoklady,  a  s  ohledem na  její 
obsah a obtížnost zvoleného tématu ji předběžně navrhuji klasifikovat stupněm „výborně“, 
resp. „velmi dobře“ s tím, že definitivní hodnocení se bude odvíjet od úrovně ústní obhajoby.

V Praze dne 9. 1. 2012

      JUDr. Daniel Patěk, Ph. D.

       vedoucí diplomové práce


