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P o s u d e k   o p o n e n t k y 

     Předložená rigorózní práce má celkem 142 strany. Je celá

rozdělena do úvodu,  závěru a devíti kapitol.  Kapitoly jsou dále

členěny, i vícenásobně.  

      Práce je systematicky dobře uspořádána.   Před úvodem je

položen obsah, následuje vlastní tělo práce po závěru conclusion,

summary,  abstrakt  ve  dvou  jazycích,  obvyklé  seznamy  zdrojů  a

použitých  zkratek,  klíčová  slova.  Seznam  použitých  zdrojů  je

bohatý; kromě knižních a časopiseckých prací (ve relativně značném

počtu)  uvádí  doktorand  také  zdroje  internetové,  judikaturu  a

právní předpisy. Poznámkový aparát není zvlášť rozsáhlý (což ale

nesvědčí  o  nepečlivosti  autora,  mnohem  spíš  o  jeho  vlastní

invenci), je vedený lege artis. Práce bohužel obsahuje jak chyby v

psaní (tzv. překlepy),  tak pochybení v češtině  (čárky, svůj-jeho

atd.)

      

  Po obvyklém úvodu se autor věnuje obecné výchozí otázce totiž

právnické  osobě  (především  pokud  jde  o  její  pojem)  a  obecně

prospěšné společnosti jako právnické osobě. Druhou kapitolu věnuje

autor  vývoji  právní  úpravy  obecně  prospěšné  společnosti  v  ČR.

Třetí  a  čtvrtá  kapitola  se  zabývají  vznikem  a  zánikem  (včetně

založení a zrušení) obecně prospěšné společnosti. V páté kapitole

doktorand  uvádí  jednotlivé  orgány  obecně  prospěšné  společnosti,

hodnotí jejich práva a povinnosti a vzájemný poměr. Šestá kapitola

je věnována problematice obecné prospěšnosti v OZ 2014, zabývá se

i otázkou přeměny společnosti na ústav. Sedmá kapitola se zabývá

činnosti obecně prospěšné společnosti, včetně toho co se označuje



jako správa nebo hospodaření. Osmá kapitola obsahuje srovnání s

právní  úpravou  slovenskou  a  konečně  desátá  kapitola  mluví  o

dnešních  a  budoucích  možnostech přeměny obecně  prospěšné

společnosti.

  Předložená práce nikterak není pouhým popisem relevantní právní

úpravy. Autor vyslovuje i své vlastní názory, přestože hodnotících

stanovisek je v práci pomálu.

   Práci lze leccos vytknout. V první řadě postrádám náležitý

teoretický  vhled  do  obecné  problematiky  obecné,  resp.  veřejné

prospěšnosti. Tento přívlastek je užíván po celém světě, doktorand

mluví  jen  o  Slovensku,  a  ještě  naprosto  konkrétně  o  slovenské

právní  úpravě.  O  obecné,  resp.  veřejné  prospěšnosti  existuje

rozsáhlá literatura. Autor nemá ani jedinou zmínku. Na str. 11

autor  uvádí,  že  pojmové  vymezení  právnické  osoby  zůstává

neuzavřeno  atd.;  nevím,  proč  necituje  a  nehodnotí  definici  OZ

2014.  Obdobně  postrádám  zmínku  o  právní  způsobilosti  právnické

osoby,  když  její  deliktní  způsobilost  je  připomenuta.  V  žádném

případě nerozumím větám uvedeným na str. 27 , že „NOZ“ zachovává

členění atd. Soudím vůbec, že zkratku o OZ 2014 mohl autor zcela

vynechat, protože naprosto neodpovídá významu tohoto kodexu.

   

     Doktorand nicméně zvládl svůj úkol úspěšně. Protože mám za

to, že předložená práce splňuje požadavky kladené na práce tohoto

druhu a  d o p o r u č u j i  ji k přijetí.
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