
Posudek  diplomové  práce  Štěpána  Nývlta  „Působnost  valné  hromady  společnosti 

s ručením omezeným“. 

Práci o rozsahu 56 stran se vzorem notářského zápisu o rozhodnutí valné hromady 

v příloze, odevzdal diplomant dne 22. listopadu 2011. Poněkud atypicky až v závěru práce 

deklaroval,  že  cílem práce  bylo  „popsat  rozsah  působnosti  valné  hromady  společnosti  a 

podmínky výkonu této působnosti.“ Jak patrno z uvedeného, cíl, který si diplomant vytkl, je 

dosti skromný, takže bylo poměrně snadné jej splnit. Přesto však jej v celém rozsahu nesplnil, 

což odůvodnil tím, že „výčet“ dalších věcí „by překračoval možnosti této diplomové práce“ 

(str. 49). V této souvislosti je třeba diplomantovi vytknout to, že si nevytkl jako cíl alespoň 

analýzu právní úpravy zvoleného tématu, případně návrhy na její změny.  

Z uvedeného plyne, že práce je značně popisná a jen na několika místech autor 

vyslovuje vlastní závěry ke zkoumanému tématu. V nepříliš velkém rozsahu diplomant 

odkazuje na závěry literatury, jen v několika málo případech srovnává závěry jednotlivých 

autorů, kteří se tématem zabývali, a jen výjimečně s nimi polemizuje. Do práce diplomat 

začlenil i několik odkazů na připravovaný zákon o obchodních korporacích.

Diplomant zvolil pro diplomovou práci poměrně aktuální téma, které však již bylo 

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

pracoval, jak ale shora uvedeno, nevyčerpal dostupnou literaturu v celém rozsahu a vůbec 

nepracoval  s literaturou  cizojazyčnou.  I  když  pracoval  i  s judikaturou,  ani  tu  nevyužil 

vyčerpávajícím způsobem. Tak např. na str. 46  kde se zabývá konfliktem zájmů při výkonu 

funkce jednatele, by bylo vhodné odkázat na judikaturu Nejvyššího soudu k této otázce. Téma 

diplomové práce je středně náročné na teoretické znalosti. 

Ani systematicky není práce příliš šťastně řešena. Jak shora uvedeno, cíl práce zařadil 

diplomant  až  do  závěru  a  rámci  rozpracování  hlavního  tématu  práce  nedokázal  udržet 

jednotnou  strukturu  členění  –  srov.  např.  označování  jednotlivých  bodů  působnosti  valné 

hromady.  Jednotlivé  okruhy  působnosti  valné  hromady  přitom  v některých  případech 

navzájem směšuje. 

Jazykovou a stylistickou úroveň práce považuji za stěží vyhovující.  Na str.  5 např. 

diplomant formuluje:  „O tom, že jednatelem společnosti  s ručením omezeným může být i 

právnická“ (zřejmě vypadlo slovo „osoba“) „svědčí možnost jmenovat jednatelem společníka 



– právnickou osobu.“  Na str.  9 pak uvádí:  „Rozhodnutí  valné hromady jako projev vůle 

společnosti (ergo společníků) je názorný v situaci, kdy je o průběhu valné hromady pořizován 

notářský zápis dle zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti, notářský řád (dále jen 

„NotŘ.“) “. Stejně neobratných a někdy i nesrozumitelných formulací je v práci celá řada.

Práce s poznámkovým aparátem je celkem dobrá, poměrně značnou část poznámek 

pod čarou však tvoří odkazy na právní předpisy. Vytknout lze diplomantovi to, že u prací, na 

kterých se podílelo více autorů, neuvádí, který z nich názor vyslovil.

Konkrétně práci vytýkám zejména následující formulační a věcná pochybení:

- Na str. 3 diplomant tvrdí, že podle platné právní úpravy nemá společnost s ručením 

omezeným po  zápisu  do  obchodního  rejstříku  povinnost  udržovat  výši  základního 

kapitálu.

- Na str. 5 diplomant dovozuje, že na valné hromadě může jednatel hlasovat jen jako 

zástupce společníka – nedomýšlí však, že může být sám společníkem. 

- Na str. 10 diplomant tvrdí, že na rozdíl od rozhodnutí valné hromady je rozhodnutí 

jediného společníka právním úkonem, aniž by vysvětlil, z čeho to dovozuje. 

- Na str. 11 diplomant dovozuje, že přezkum usnesení valné hromady je možný – na 

rozdíl  od  právního  úkonu  jednoho  společníka  –  pouze  podle  §  131  obchodního 

zákoníku a  v řízení  před rejstříkovým soudem. Měl by vysvětlit,  jak ještě  jinak je 

přezkoumatelné rozhodnutí jednoho společníka v působnosti valné hromady.

- Na  str.  17  diplomant  uvádí,  že  konsolidovaná  účetní  závěrka  je  závěrka  skupiny 

podniků, které jsou ve vztahu mateřské a dceřiné společnosti. 

- Na str. 21 diplomant tvrdí, že jmenování a odvolání jednatele je změnou společenské 

smlouvy,  byť  tak  není  „formálně  označeno“  –  ve  společenské  smlouvě  však  jsou 

uvedeni jen první jednatelé. Na téže straně tvrdí, že se smlouva o převodu obchodního 

podílu stává účinnou doručením společnosti (jednateli společnosti).

- V řadě případů diplomant používá pro označení společnosti pojem „firma“ – viz např. 

str. 32, 51 a další 

- Na str. 24 činí diplomant závěr, že při započtení pohledávky společníka za společností 

při zvýšení základního kapitálu „pohledávka společníka bude tvořit nepeněžitý vklad“.



- Text na str. 27 ukazuje, že si diplomant zřejmě vůbec neuvědomuje, že stanoví-li výši 

odměny  jednatele  vnitřní  předpis,  musí  být  schválen  valnou  hromadou  –  při 

pečlivějším  studiu  literatury  by  tento  fakt  nepochybně  zjistil.  Dalších  podobných 

pochybení je v práci ještě celá řada. 

Ze všech uvedených důvodů práci nedoporučuji k obhajobě.

V Praze dne 5. ledna 2011

                                                                                                        doc. JUDr. Ivana Štenglová


