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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 zákona 
o obchodních korporacích. Obojí diplomantka v práci zohlednila, byť se obávám, že 
způsobem a měrou, které nejsou dostatečné. Zcela pominula vývoj ještě nyní účinné právní 
úpravy, např. pokud jde o (očekávané) novinky v oblasti způsobu výplaty dividendy v akciové 
společnosti, a přechodná ustanovení k němu.

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“. To 
se jí spíše nezdařilo. Zvláště pokud jde o novou právní úpravu, převažuje popisná metoda, 
podávající základní (a dosti povrchní) informaci, to vše na základě relativně mělkého rozboru. 
Chybí analýza byť jen klíčových právních otázek, jež  nová právní úprava otevírá. Nulová je 
též  reflexe zahraničních zdrojů, ač diplomantka připouští, že na formování zákona o 
obchodních korporacích měly vliv.

3. Kritéria hodnocení práce

A.  Splnění cíle práce

Diplomantka nevymezuje jasný  cíl práce, lze však dovozovat, že jím je zmapovat řadu dosud 
nevyřešených problémů a otázek vážících se k tématu práce a porovnat dosavadní právní 
úpravu s ustanoveními zákona o obchodních korporacích. Obávám se, že tohoto cíle dosáhla 
jen zčásti. Práce klade důraz na rozbor současné úpravy a judikatury k ní. Ustanovením 
rekodifikovaného práva a možným interpretačním a aplikačním úskalím, jež  přináší, věnuje 
(pokud vůbec) podstatně menší pozornost. Přitom právě v analýze těchto úskalí mělo tkvět 
těžiště diplomantčina snažení. Na řadě míst je zmínka o nové úpravě jen kusá. Soustředěná do 
jediného odstavce, povrchně a popisně informuje o základech nové právní úpravy. Vzhledem 
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k nim tak vyznívá spíše jako praktická popularizující příručka, seznamující laické uživatele 
s hlavními aspekty věci. Stranou přitom ponechává většinu otázek, jež praxe již nyní ve vazbě 
na rekodifikaci řeší. K serióznímu odbornému pojednání má v tomto směru daleko.
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B.  Samostatnost při zpracování tématu

Autenticita předložené práce je zřejmá. Nepochybuji o tom, že dílo je výsledkem 
diplomantčiny samostatné práce.

C.  Logická stavba práce

Systematika práce je přehledná a logická. V rámci jednotlivých kapitol bych snad jen uvítal 
přehlednější oddělení pasáží věnovaných osobním a kapitálovým společnostem a také starému 
a novému právu, například ve formě jasně a jednotně strukturovaných podkapitol. 
V některých kapitolách pasáž o novém právu dokonce absentuje. Viz kupříkladu stať o 
naložení se ziskem společnosti. Prosadí se dle diplomantky  závěry dnešní judikatury o 
aktuálnosti účetní závěrky, na jejímž základě společníci rozdělují zisk v kapitálové 
společnosti, i po rekodifikaci? Práce nenabízí odpověď.

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

Diplomantčinu práci s relevantními prameny nepovažuji za dostatečnou. Seznam použité 
literatury není vyčerpávající. Výčet odkazovaných děl nezahrnuje stati k zákonu o obchodních 
korporacích, ačkoliv několik jich existuje, alespoň pokud jde o příspěvky v odborných 
časopisech. Nulová je reflexe zahraničních zdrojů. Precizní není ani práce s těmi prameny, jež 
diplomantka používala. Na několika místech se dovolává odborných zdrojů, aniž cituje 
jediný. Na str. 26 například bez jakéhokoliv dokladu uvádí, že existuje i názor opačný, který 
zastávají zejména odborníci na účetnictví. Na několika místech přímo cituje pasáž  z jiného 
díla, aniž  je pro to rozumný  důvod, když  se nejedná o citaci, která by nesnesla parafrázi. 
Z některých poznámek není jasně poznat, myšlenky jakého autora diplomantka přejímá. Týká 
se to hlavně děl souborných, zahrnujících více příspěvků různých autorů. Viz např. poznámku 
pod čarou č. 3, 6, 27 či 28. Nevhodně se také opakují plné citace odkazovaných děl.

E.  Hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu)

Pokud jde o hloubku provedené analýzy, má práce značné rezervy. Zvláště v analýze nové 
právní úpravy diplomantka nepřekročila rámec základní, povrchní a vesměs popularizující 
informace. Vyhýbá se výkladovým problémům, rizikům a nejasnostem plynoucím ze zákona 
o obchodních korporacích. Jaká praktická úskalí se například pojí s nepeněžitou výplatou 
zisku, zvláště ve společnosti s ručením omezeným? Jaké požadavky klade rekodifikace na 
případy, v nichž  bude společnost zisk rozdělovat jiným osobám než společníkům? Atd. U 
některých otázek rozebíraných na kontextu současné úpravy a judikatury diplomantka ani 
nezmiňuje, jak se jejich řešení změní po rekodifikaci. Viz např. výše ad C. To se bohužel týká 
i současné judikatury. Diplomantka nezmiňuje všechna rozhodnutí, která se k daným otázkám 
váží. Vrátil se například Nejvyšší soud ke svým závěrům o tom, že nelze přiznat tantiému, 
aniž  valná hromada současně rozdělí zisk společníkům? Rozvinul je nějak? Jak by  se 
Nejvyšší soud stavěl např. k pětileté splatnosti práva podíl na zisku? Lze výplatu zisku dle 
současné judikatury financovat z úvěru či půjčky? Bude to možné po účinnosti rekodifikace? 
V práci postrádám také reflexi vývoje ještě nyní účinné právní úpravy, např. pokud jde o 
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(očekávané) novinky v oblasti způsobu výplaty dividendy  v akciové společnosti, a přechodná 
ustanovení k němu. Diplomantka také nezmiňuje zvláštní požadavky kladené v tomto směru 
na společnosti, jejichž účastnické cenné papíry jsou přijaty k obchodování na evropském 
regulovaném trhu. Atd.
F.  Úprava práce (text, grafy, tabulky)

Formální úroveň práce je víceméně odpovídající, rovněž grafická stránka práce vyhovuje 
požadovanému standardu. Jednotlivé kapitoly  by ovšem bylo lépe číslovat a také blíže 
strukturovat do podkapitol, rovněž  číselně označených. K formálním vadám poznámkového 
aparátu viz výše ad D.

G.  Jazyková a stylistická úroveň

Jazyková i stylistická úroveň práce je standardní. Chyby  se sice vyskytují, není jich však 
mnoho. Některé jsou ovšem závažné (viz např. opakovaný údaj o „nejvyšším“ soudu na str. 
23 a 24).

4.  Případná další vyjádření k práci

Práce bohužel obsahuje několik věcných nepřesností či nesprávností. Diplomantka ne vždy 
důsledně rozlišuje mezi rozhodnutím o rozdělení a o výplatě zisku. Správné nejsou ani odkazy 
na ustanovení „Druhé směrnice Rady“ (77/91/ES). Není pravda, že právní názor Nejvyššího 
soudu ČR je závazný pro rozhodovací činnost nižších soudů (str. 11) ani že podmínky pro 
sestavení mimořádné účetní závěrky stanoví obchodní zákoník (str. 12). Diplomantka se 
rovněž mýlí v závěru, že rekodifikace ukládá akciové společnosti jako jediné formě 
společnosti povinnost vytvořit základní kapitál (str. 17) či že podmínky pro rozdělení zisku 
stanoví společnosti s ručením omezeným obdobně jako společnosti akciové (tamtéž). 
Terminologicky nesprávná je zmínka o „uprázdněném“ podílu (str. 33 a 35). Nepřesná je teze 
o tom, že s akciemi může být spojen i nižší podíl na zisku, než by tomu bylo u kmenových 
akcií (str. 37), či že zákon o obchodních korporacích upravuje samostatně převoditelná práva 
akcionářů stejně jako obchodní zákoník (str. 39). Velmi zkratkovitě (a tím pádem nepřesně) 
působí informace o délce promlčecí lhůty  v novém občanském zákoníku. Ta nebude vždy jen 
tříletá, jak uvádí diplomantka na str. 43. Přesné není ani tvrzení, podle něhož zákon o 
obchodních korporacích vůbec neupravuje stávající ovládací smlouvu a smlouvu o převodu 
zisku (str. 59). Atd. Ve výčtu by bylo možné pokračovat. 

5.  Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě

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

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

Práci celkově hodnotím s rozpaky. Považuji ji sice za způsobilou obhajoby. Nepokládám ji 
však za příliš zdařilou. Její konečné hodnocení ponechávám závislé na průběhu ústní 
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obhajoby. Vzhledem k počtu a významu uváděných nedostatků 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.


