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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 nároky na systematické zpracování právní úpravy a na řádné 
zpracování aktuální judikatury.

3. Kritéria hodnocení práce:

A.  Splnění cíle práce
Diplomant si v textu žádný cíl nestanovil.

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 právě v případě jádra práce dle mého názoru nevhodně zvolena. Autor 
zcela rezignoval na tvůrčí zpracování otázek svěřených do působnosti valné hromady a při 
rozpracovávání  jednotlivých  záležitostí  otrocky  dodržoval  pořadí  zvolené  obchodním 
zákoníkem. Zbytečná pak je pojednání o jednateli a dozorčí radě na straně 5 až 7. Poslední 
věta kapitoly 3.9.1 patří spíše až do následující kapitoly.

D. Práce s     literaturou (využití cizojazyčné literatury) včetně citací  
Autor k vypracování textu použil  relativně nízký počet pramenů výlučně v českém jazyce. 
Práce s literaturou včetně použitých citací odpovídá požadavkům kladeným na odborný text, 
jakým je  diplomová  práce.  Drobnou  výhradu  však  mám k  citacím  z  kolektivních  děl,  u 
kterých  postrádám  uvedení  autora  konkrétní  citované  myšlenky,  a  k nahodile  řazenému 
seznamu použité literatury.

E.  Hloubka provedené analýzy (ve vztahu k     tématu)  
Práce je spíše popisným zpracováním zákonné úpravy. Autor rezignuje na snahu zobecnit a 
systematizovat  působnost  valné  hromady  –  mnohé  kapitoly  jsou  nazvané  podle  zařazení 
konkrétní působnosti valné hromady v § 125 obch. zák. 



V části věnované schvalování účetní závěrky, rozdělení zisku a úhrady ztráty zcela opomíjí 
aktuální judikaturu k rozdělování zisku a problematiku schvalování účetní závěrky.

F.  Úprava práce (text, grafy, tabulky)
Úprava práce je standardní. Žádné  tabulky a grafy práce neobsahuje. V příloze je uveden 
vzor notářského zápisu, který je sice zajímavým zpestřením, avšak samotnou práci z hlediska 
odborného příliš neobohacuje.

G.  Jazyková a stylistická úroveň
Gramatická  úroveň  textu  odpovídá  standardům  diplomové  práce.  Jazyková  a  stylistická 
úroveň trpí mnohými obraty, jichž by se měl diplomant vyvarovat. Příkladem zde může být 
text k dřívější úpravě zakazující jednatelům a členům dozorčí rady být zástupcem společníka 
na  valné  hromadě  na str.  8  až  9:  „V praxi  se  však  toto  ustanovení  ukázalo  jako značně 
matoucí společníky a jednatele, neboť nebylo laické veřejnosti dostatečně známo. Docházelo 
tak často k tipce, kdy byla svolána valná hromada ….“.

4.  Případné další vyjádření k práci:
Za hrubě nepřesný považuji rozbor povahy s. r. o. na str. 1 a 2

− kapitálovou povahu autor spatřuje mimo jiné v obchodním podílu a omezeném ručení
− osobním prvkem pak má být možnost rozhodování společníků mimo valnou hromadu.

Výhrady je třeba mít i k těmto závěrům:
− str. 3 - „Společnost s ručením omezeným tedy zaniká ze zákona, z důvodů uvedených 

ve  společenské  smlouvě,  dohodou  společníků  ve  formě  notářského  zápisu  nebo  z 
rozhodnutí soudu“.

− str. 4 - „Společnost s ručením omezeným je společností kapitálovou. Není zde proto 
vytvořen  předpoklad  osobního  řízení  a  kontroly  společnosti  ze  strany  společníků 
(mimo institutu rozhodování společníků mimo valnou hromadu).“

− str. 4 - „Fakultativně zřizovaným orgánem společnosti je dozorčí rada“.
− str. 7 - „Zřízení dozorčí rady coby kontrolního orgánu se tedy u společnosti s ručením 

omezeným často  jeví  jako nadbytečné,  neboť kontrolní  funkci  často  vykonává  jak 
valná hromada, tak jednatel společnosti.“

− str. 27 - „V akciové společnosti totiž vnitřní předpisy často tvoří představenstvo, které 
tak vlastně může ve vnitřním předpisu stanovit výši odměn samo sobě.“

− str. 47 – základní kapitál …. „jde o jakési virtuální obchodní jmění“

Tato vyjádření by měl diplomant upřesnit, opravit nebo obhájit při ústní obhajobě.

5.  Připomínky a otázky k     zodpovězení při obhajobě:  
Alespoň při ústní obhajobě by se diplomant měl pokusit o zobecnění poznatků o vymezení 
působnosti valné hromady společnosti s ručením omezeným. 

Jak je chráněna společnost při uzavření smlouvy podle § 67a obch. zák. bez souhlasu valné 
hromady (viz úvahy na str. 37)?



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

Předložená práce jen stěží splňuje požadavky kladené na diplomovou práci. S ohledem na její 
vady ji sice doporučuji k obhajobě, ale bude velmi záležet na úrovni její obhajoby, zda bude 
či nebude konečným závěrem vrácení práce k přepracování.

V Praze dne 16. 12. 2011

      JUDr. Daniel Patěk, Ph. D.

       oponent diplomové práce


