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1. Aktuálnost (novost) tématu

Diplomantka zvolila téma, jež samo o sobě není nikterak nové. Na aktuálnosti mu nicméně 
přidává vývoj legislativní i judikatorní. Zvláštní impuls dostala právní úprava přijetím nového 
občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. Obojí diplomantka v práci 
zohlednila, byť (pokud jde o dopady rekodifikace) způsobem ne právě optimálním.

2. Náročnost tématu (teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování, použité metody)

Téma lze hodnotit jako středně náročné. Vývoj judikatury  natolik pokročil, že zdaleka ne 
všechna rozhodnutí jsou odborně zpracována. Totéž platí o nové právní úpravě, když ani k ní 
se dosud nepojí dostatek odborných pramenů. Je tudíž zřejmé, že diplomantka musela při 
vytváření práce provést i vlastní rešerše a v části materie se zorientovat „na vlastní pěst“. 
Z práce je patrná snaha v tomto úkolu obstát. Přesto mám obavu, že se jí to úplně nepodařilo. 
Zvláště pokud jde o novou právní úpravu, není její právní analýza dostatečně propracovaná, 
promyšlená a právně argumentovaná. V klíčových otázkách, jež diplomantka rozebírá, se 
spokojí se zkratkovými úvahami, částečně navíc nedostatečně podloženými textem právní 
úpravy. Nulová je též reflexe zahraničních zdrojů, ačkoliv i z nich diplomantka mohla čerpat 
inspiraci.

3. Kritéria hodnocení práce

A.  Splnění cíle práce

Diplomantka vymezuje cíl zaplnit  „bílá místa“, která se v soudobé civilistice a komercialistce 
pojí k tématu obchodního podílu ve společném jmění manželů, zvláště na pozadí blížícího se 
data účinnosti rekodifikace. Obávám se, že jej naplnila jen zčásti. Zatímco její analýzu 
současného stavu poznání dnešní právní úpravy, literatury  i judikatury k ní lze mít  za precizní, 
o skutečných „bílých místech“ její práce mlčí, i pokud jde o nynější právo. Tím rozpačitěji 
působí diplomantčin rozbor stavu po účinnosti rekodifikace. Její výklad, myslím, nevystihuje 
pravou hloubku i šíři interpretačních a aplikačních úskalí, jež rekodifikace otevírá. Přitom 
právě v jejich rozboru mělo tkvět těžiště jejího snažení. V podrobnostech viz níže ad E.

B.  Samostatnost při zpracování tématu
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Autenticita předložené práce je zřejmá. Nepochybuji o tom, že dílo je výsledkem 
diplomantčiny samostatné práce.
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C.  Logická stavba práce

Systematika práce je přehledná a logická. Pro účely práce snad jen pokládám za zbytečné 
kapitoly věnované obecně společnosti s ručením omezeným a částečně též  obchodnímu 
podílu. Až na otázky  týkající se právní povahy podílu po rekodifikaci tyto pasáže, myslím, 
nijak nepřispívají k cíli, jejž si diplomantka vytkla, ani tématickému zaměření práce. Místo 
toho měla diplomantka raději hlouběji rozpracovat kapitoly věnované podílu ve společném 
jmění manželů, zvláště po rekodifikaci, v nichž nakonec některé úvahy postrádám (viz níže ad 
E.). Obecný  výklad o způsobech nabývání (obchodního) podílu (kapitola 2.4.) ostatně jen 
kopíruje zvláštní kapitolu 6. v dalším textu. 

D. Práce s literaturou (využití cizojazyčné literatury) včetně citací

Diplomantčina práce s relevantními prameny je rozsáhlá, přesto má značné rezervy. Seznam 
použité literatury není vyčerpávající, ani pokud jde o obecná díla komercialistická. 
Překvapuje i minimum pramenů z oblasti práva rodinného. Přitom podstatná část výkladu je 
věnována právě obecným otázkám majetkového práva manželů, nezávislým na jejich vazbě 
na problematiku obchodních podílů. Výčet odkazovaných děl také nezahrnuje stati k zákonu o 
obchodních korporacích, ačkoliv několik jich existuje, alespoň pokud jde o příspěvky 
v odborných časopisech. Nulová je reflexe zahraničních zdrojů. Bohaté jsou naproti tomu 
reflexe dostupné judikatury. Práce s poznámkovým aparátem je precizní. Vadou je snad jen 
opakování plných citací odkazovaných děl a fakt, že díla na seznamu použité literatury nejsou 
abecedně řazena dle příjmení svých autorů.

E.  Hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu)

Hloubka provedené analýzy je odpovídající, pokud jde o současné právo a teorii i judikaturu 
k němu. I vzhledem k ní lze nicméně diplomantce vyhnout absenci úvah nad otázkami, které 
soudobá praxe pociťuje jako palčivé a k nimž se pojí jen minimum pramenů, jsou tedy 
skutečnými „bílými místy“, jak o nich diplomantka chtěla pojednat. Viz např. problém 
právního režimu převodu obchodního podílu mezi manžely. 

Za problematickou pokládám tu část práce, která jednotlivé otázky řeší v kontextu nového 
práva. Mimořádně odbytá je například diplomantčina úvaha o tom, jak po účinnosti 
rekodifikace z hlediska práva společností naložit se situací, při níž  jeden z manželů nabyl 
podíl do společného jmění, nebude-li možné dál vycházet z dnešní dikce § 143 odst. 2 ObčZ. 
Diplomantčin závěr na str. 23 o tom, že i bez tohoto ustanovení si „nelze představit, že teorie i 
praxe dojde postupem času k jinému výkladu, než je výklad dosud praxí zastávaný“, vyznívá 
velmi nepřesvědčivě. Významná část teorie si takový  výklad nejen představuje, nýbrž jej i 
zastává. Odpovídá i záměru předkladatelů, vtělenému do ustanovení § 32 odst. 4 ZOK. 
Obávám se, že řešení tak klíčové otázky, na níž je celá práce postavena, nelze soustředit do 
jediného odstavce a založit je pouze na vlastních „představách“. Je třeba seriózně odborně 
argumentovat, obstarat relevantní fakta a alespoň nastínit, co by druhý  možný  výklad 
konkrétně znamenal v praxi. Viz k tomu též dostupné materiály  z jednání Komise pro aplikaci 
nové civilní legislativy (KANCL), která se tímto problémem zabývala. 
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O nepochopení širšího kontextu nového občanského zákoníku a dokonce vlastních závěrů o 
nové povaze podílu svědčí i pasáž  věnovaná nabytí kmenového listu v dobré víře od osoby 
neoprávněné na str. 38 a 39. Diplomantka předně nedomyslela, že také cenný  papír na řad lze 
podle nového občanského zákoníku nabýt v dobré víře od nevlastníka. Tím ale, že zdůrazňuje 
rozdíl mezi situací, kdy společnost vydala kmenové listy a kdy nikoliv, odhaluje nedocenění 
toho, co nový  občanský  zákoník mění v právním režimu samotného podílu. To se projevuje i 
v dalších možných způsobech nabytí podílu po rekodifikaci. Bude například dle diplomantky 
přípustné podíl opustit a okupovat? Šlo by potom o nabytí původní, nebo odvozené?

Podobně bych očekával hlubší zamyšlení nad změnou v právním režimu důsledků kontraktace 
o společném podílu bez souhlasu druhého manžela. Dotkne se rekodifikace výkonu práva 
opominutého manžela dovolat se relativní neplatnosti smlouvy o převodu podílu uzavřené bez 
jeho souhlasu? Změní se nějak u tohoto práva délka a běh promlčecí lhůty?

Úvahu o dopadech rekodifikace postrádám též u pasáže věnované smlouvě o převodu 
(obchodního) podílu. Změní rekodifikace něco na současné judikatuře k ní, kterou 
diplomantka v práci rozebírá (viz na str. 15 a 16)?

F.  Úprava práce (text, grafy, tabulky)

Formální úroveň práce je odpovídající, rovněž grafická stránka práce vyhovuje 
požadovanému standardu.

G.  Jazyková a stylistická úroveň

Jazyková i stylistická úroveň práce je standardní. Chyby ani překlepy jsem v ní 
nezaznamenal. 

4.  Případná další vyjádření k práci

Nesouhlasím s tvrzením, že zákon o obchodních korporacích nic nezměnil na pojetí ručení 
společníků společnosti s ručením omezeným za dluhy společnosti (str. 4 a 7). 

5.  Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě

Očekával bych, že diplomantka napraví, doplní či uvede na pravou míru vytýkané nedostatky 
věcného rázu (viz ad 3. E. a 4. shora).

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

Práci celkově hodnotím s rozpaky. Považuji ji za způsobilou obhajoby. V klíčových otázkách 
dopadu rekodifikace ji nicméně pokládám za odbytou. Její konečné hodnocení ponechávám 
závislé na průběhu ústní obhajoby. Vzhledem k zásadnímu významu uváděných nedostatků 
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ovšem nevylučuji ani závěr o tom, že práce by diplomantce měla být vrácena k přepracování, 
resp. k doplnění.

V Praze dne 13. května 2013

              JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M.


