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I. Aktuálnost tématu: Problematika obchodního podílu ve společném jmění manželů, je 

zajímavým a diskutovaným tématem, nabízejícím značný prostor k řešení dvou navazujících 

otázek z oblasti obchodního a občanského práva – obchodního podílu a společného jmění 

manželů.

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

Téma je středně náročné na teoretické znalosti. Diplomatka využila při jeho zpracování 

zejména analytické a syntetické metody.

III. Kritéria hodnocení práce: 

1. Splnění cílů práce: Za hlavní cíl práce diplomantka označila „objasnit důvody, za nichž se 

obchodní podíl stává součástí společného jmění manželů, jakož i jakými způsoby se tak může 

stát.“ Dále pak se hodlala zaměřit „na nakládání s obchodním podílem, který již je součástí 

společného jmění manželů,“ a na „postavení druhého z manželů, který  není společníkem 

obchodní společnosti.“ Jak patrno, cíle, které si diplomantka kladla, nejsou nepřiměřeně 

vysoké a lze říci, že jich ve značné míře dosáhla.

2. Samostatnost při zpracování tématu: Diplomantka vycházela při zpracování práce 

z judikatury a poznatků teorie i praxe, které se snažila dále samostatně rozvíjet. 

3.  Logická stavba práce: Systematika práce je vyhovující.

4. Práce s literaturou (využití cizojazyčné literatury) včetně citací: Diplomantka pracovala 

pouze s českou literaturou, a to v dostatečném rozsahu. V poměrně značném rozsahu 

využívala i judikaturu. Práce s poznámkovým aparátem je vyhovující, i když  lze diplomantce 

vytknout drobné nejednotnosti při citaci judikatury (viz např. s. 12 a s. 16) a to, že u děl více 

autorů neuvádí, který  z autorů názor vyslovil a jména autorů uvádí střídavě v plném znění a 

ve zkratce. 



5. Hloubka provedené analýzy ve vztahu k tématu: Práci rozhodně nelze označit za povrchní, 

hloubka provedené analysy se u jednotlivých institutů liší, diplomantka se o proniknutí do 

hloubky poctivě snažila.

6. Úprava práce (text, grafy tabulky): Úprava práce je standardní, grafy ani tabulky práce 

neobsahuje.

7. Jazyková a stylistická úroveň: Jazyková a stylistická úroveň práce je dobrá, jen místy 

vykazuje určité drobné formulační nedostatky. 

IV. Případné další vyjádření k práci: Diplomantka nevycházela jen z literatury  a judikatury, 

ale – i když ne vždy – uplatňovala i některé vlastní názory.

V. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě:  

Na str. 14 diplomantka tvrdí, že smlouva o převodu obchodního podílu je zvláštní smluvní 

typ, který  není samostatně upraven v občanském ani obchodním zákoníku a neupravuje jej ani 

nový  občanský zákoník. Jejím právním základem je § 115 obchodního zákoníku, resp. § 207 a 

§ 210 zákona o obchodních korporacích. Diplomantka by  měla vysvětlit, co je smluvní typ a 

jak může být za uvedených okolností, smlouva o převodu obchodního zákoníku zvláštním 

smluvním typem.

Na str. 30 diplomantka dovozuje, že i tehdy, když je s podíly  v obchodních společnostech 

nakládáno v rámci podnikání, je souhlas manžela - nespolečníka podle § 146 občanského 

zákoníku z hlediska platnosti takové dispozice nerozhodný. Zajímalo by mne, zda má 

představu, kdy bude společník nakládat s podíly v rámci podnikání.

VI. Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě a navržený klasifikační stupeň: Soudím, že 

práce je způsobilá obhajoby a předběžně navrhuji klasifikační stupeň velmi dobře.

V Praze dne 25. dubna 2013

                                                                                                  Doc. JUDr. Ivana Štenglová



                                                                                                        


