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Aktuálnost tématu
Vzhledem k tomu, že je zpracována problematika obchodních osobních společností,
nejedná se - a ani se nemůže jednat o nové téma - neboť to je staré již řadu
desetiletí, odhlédneme-li od tzv. socialistické éry v našem státě. Přesto se jedná o
téma, které zajímá a jistě i do budoucna bude zajímat nejen teoretickou frontu, ale i
odbornou veřejnost.
Náročnost tématu
Diplomantka se seznámila nejen se současnou právní úpravou obsaženou zejména
v obchodním zákoníku, ale i s úpravou v rakouském obchodním zákoníku, stejně
jako i s navrhovanou právní úpravou v zákoně o obchodních korporacích. Z tohoto
pohledu jde o víc jak průměrnou náročnost.
Kriteria hodnocení práce
Splnění cíle
Jak z kontextu celé práce vyplývá, vytkla si diplomantka za svůj cíl komplexně
pojednat o dvou druzích obchodních osobních společností, veřejné a komanditní.
Podává jejich charakteristické rysy a současně je odlišuje od společností
kapitálových. V práci je obsažena řada publikovaných judikátů, ale i judikátů
uvedených na internetových stránkách.
Samostatnost při zpracování tématu
Je zcela pochopitelné, že vodítkem při zpracovávání práce byla odborná literatura. A
to zejména česká, i když se v řadě případů diplomantka odvolává i na úpravu či
literaturu zejména francouzskou a porovnává ji s naší úpravou. Odkazů je v práci víc
jak dvě stovky, postrádám však u nich vydavatele a rok vydání. Je rovněž zbytečné
uvádět pod čarou odkazy na literaturu, jde-li o skutečnosti vyplývající přímo z právní
úpravy nebo které by mohla sama autorka vyhledat v textu zákona. Např. odkazy
pod č. 7, 11, 25, 29 , 38 atd. Mohu však ocenit, že v řadě případů používá i svůj
vlastní názor, odlišný od jiných autorů.
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Logická stavba práce
Po této stránce lze diplomovou práci pozitivně hodnotit. Autorka postupuje od
obecného ke zvláštnímu, takže nejprve stručně pojednává o dějinách právní úpravy
jak veřejné, tak i komanditní společnosti - první kapitola. Poté - ve druhé kapitole - se
podrobně věnuje současné právní úpravě veřejné obchodní společnosti. Zahrnuje
sem nejen její konstituování, organizační uspořádání, ale i společníky a jejich
postavení, firmu společnosti a zrušení a zánik společnosti. Součástí této kapitoly je
pojednání o komanditní společnosti, kde se zabývá odlišnostmi od veřejné obchodní
společnosti. Třetí kapitola je věnována navrhované právní úpravě těchto společností.
Poslední čtvrtá kapitola pojednává o povaze osobních společností, aby tak bylo
naplněno zvolené téma práce.
Jazyková a stylistická úroveň
Diplomová práce patří k těm nemnohým, které jsou napsány gramaticky téměř
bezchybně. Určité nepřesnosti se vyskytuji zřejmě při přepisu – např. str. 33 či 39.
Diplomantka své myšlenky a úvahy formuluje precizně, tedy jasně a jednoznačně.
Nepřesnosti v posuzované práci
Tak např. by si zasloužil určité kritiky názor uvedený na str. 9, byť se jedná o učitele
katedry obchodního práva. Ze str.23 vyplývá, že k obchodnímu vedení jsou
v kapitálových společnostech oprávněni společníci, což ovšem není pravda. Jestliže
je k tomu oprávněn statutární orgán, což u autorky předpokládám, potom měla být
myšlenka formulována poněkud jasněji.
Otázky k obhajobě
1. Může probíhat, příp. jak a kdy kaduční řízení v komanditní společnosti?
2. Skutečně může být komanditista zákonným zástupcem komanditní společnosti?
Návrh pro komisi
Diplomová práce patří k těm, které lze pozitivně hodnotit. Považuji ji za zdařilou, a to
jak po stránce obsahové, tak i formální. Proto ji doporučuji k ústní obhajobě.
Po úspěšné obhajobě navrhuji ji klasifikovat

výborně

Praha, prosinec 2011

Zahradníčková
vedoucí práce
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