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Posudek k rigorózní práci Mgr. Renaty Řehákové

na téma „Vklad do základního kapitálu společnosti s ručením omezeným“

Rozsah práce: 104 stran

Jedná se o novou verzi práce, jež byla původně vrácena autorce k přepracování na návrh 
konzultanta i oponentky. V nově předloženém textu autorka zdárně reaguje na vytčené vady 
(obsahové, formální a systematické) původní práce. 

1. Aktuálnost (novost) tématu:
Ačkoliv problematika vkladu v současné době nenabízí mnoho otázek, jež by byly předmětem 
doktrinálních sporů nebo judikatorního řešení, ve spojení s institutem základního kapitálu a s 
přijetím zákona o obchodních korporacích se jedná o téma aktuální.

2. Náročnost tématu (teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování, použité metody).
Střední náročnost tématu je dána relativní uceleností úpravy a dostatečným zpracováním 
v teorii.

3. Kritéria hodnocení práce:

A.  Splnění cíle práce
Autorka nastínila v úvodní kapitole větší počet dílčích cílů, které se jí podařilo naplnit.

B.  Samostatnost při zpracování tématu
Při zpracování tématu autorka postupovala samostatně a tvůrčím způsobem nakládala
s použitými prameny.

C.  Logická stavba práce

Systematika byla vhodně zvolena. Práce v logicky zvolené souslednosti zkoumá komplexně 
zvolené téma.

D. Práce s literaturou (využití cizojazyčné literatury) včetně citací
Autorka k vypracování textu použila dostatečný počet pramenů (včetně několika německých). 
Práce s literaturou včetně způsobu citací odpovídá požadavkům kladeným na odborný text, 
jakým je rigorózní práce (ojedinělou výjimkou v tomto směru je absence konkrétní stránky 
v poznámce pod čarou č. 1). 



E.  Hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu)
Autorka zdařile analyzovala zvolené téma, zejména s ohledem na novou rekodifikaci i 
historický vývoj obchodního zákoníku, též ve velkém rozsahu začlenila různorodou 
judikaturu.

F.  Úprava práce (text, grafy, tabulky)
Úprava práce je standardní. Text neobsahuje žádné grafy ani tabulky.

G.  Jazyková a stylistická úroveň
Jazyková a gramatická úroveň textu odpovídá standardům rigorózní práce s drobnými 
výjimkami (poněkud nestandardní citování paragrafů - § 59a-c ObchZ na str. 36 nebo 
„kadukční“ řízení na str. 103). 

4.  Případné další vyjádření k práci:
Z úpravy občanského zákoníku se použije nejen obecná úprava právnických osob a citovaná 
ustanovení o spolcích (str. 16), ale i úprava korporací.

Na str. 107 se píše o podnikání na základě živnostenského zákona, ačkoliv je asi spíše míněno 
podnikání fyzické osoby (OSVČ).

5.  Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě:
Z jakého důvodu zákonodárce připustil kapitalizaci pohledávky formou započtení na peněžitý 
vklad a nikoliv jako přímý vnos pohledávky za společností?

Jaký má vliv promlčení práva společnosti na splacení vkladu na rozsah ručení společníků za 
závazky společnosti (str. 86)?

Co je míněno organizační složkou v zahraničí na str. 73 v souvislosti s povinností vytváření 
základního kapitálu?

6.  Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě:

V předložené práci autorka prokázala svou schopnost samostatné tvůrčí činnosti a hlubší 
znalosti ze zpracovávané problematiky, a proto ji lze doporučit k obhajobě. 

V Praze dne 25. 3. 2013

      JUDr. Daniel Patěk, Ph. D.

       konzultant rigorózní práce


