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Posudek vedoucího diplomové práce 

  

Jméno diplomanta:  Kateřina Kusáková 

Téma diplomové práce: Právo společníka na podíl na zisku v jednotlivých 

formách obchodních společností 

Rozsah:        57 stran vlastního textu 

Datum odevzdání práce: 12. 3. 2013  

 

Aktuálnost (novost) tématu:  

V souvislosti s rekodifikací soukromého práva je každé téma související s novým zákonem o 

obchodních korporacích aktuální, a to zejména s ohledem na nepočetnost literatury a absenci 

judikatury. Diplomantka porovnává současnou právní úpravu s novou právní úpravou a právě 

v tomto aspektu považuji práci za aktuální. 

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

Pokud jde o náročnost zpracování zvoleného tématu, lze téma považovat s ohledem na nutnost 

vypořádat s výkladem příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích bez rozsáhlého 

zázemí v odborné literatuře a judikatuře a s ohledem na vcelku malou pozornost odborné 

veřejnosti věnovanou zvolenému tématu, nejednoznačnost jimi předkládaných řešení za velmi 

obtížné pro zpracování. 

Hodnocení práce 

1) splnění cíle práce  

Diplomantka si vytkla za cíl porovnat dílčí otázky podle jednotlivých forem společností jak ve 

stávající, tak nové právní úpravě. Naplnění cíle se diplomantce vcelku daří. 

2) samostatnost při zpracování tématu 

Nelze pochybovat o tom, že práce byla vypracována diplomantkou zcela samostatně.  

3) logická stavba práce 

Struktura práce je velmi vhodně zvolena; diplomantka téma nezkoumá postupně v rámci 

jednotlivých forem obchodních společností, ale napříč právními instituty od základního vymezení 

podílu na zisku přes podmínky, za nichž s ním lze nakládat, až po jeho výplatu, příp. nezákonnost 

výplaty a upozorňuje na to, co je všem formám obchodních společností v konkrétním případě 

společné a co je naopak odlišuje.  

Pokud jde o závěr, je třeba zdůraznit, že závěr neplní svoji funkci, neboť vůbec neobsahuje 

shrnutí všech podstatných závěrů, ke kterým při psaní diplomantka dospěla. 

4) hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu) 

Předloženou práci považuji po obsahové stránce za celkem dobrou. Předložená práce osvědčuje, 

že se diplomantka v účinné právní úpravě zorientovala, orientace v nové právní úpravě pak pro ni 

byla obtížnější. Diplomantce nelze upřít, že se snaží předkládat problematické otázky a hledat na 

ně odpovědi, ne vždy se ji to ale daří. 

Za nedostatek práce považuji, že se diplomantka spokojila pouze s českým právním prostředím a 

nečerpala ze zahraničí.  

Práce obsahuje několik nepřesností či nesprávností; namátkou uvádím: na str. 10 diplomantka 

odkazuje na druhou směrnici, aniž si uvědomuje, že došlo k její aktualizaci; na str. 12 diplomantka 
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v souvislosti s mimořádnou účetní závěrkou hovoří pouze o podmínkách stanovených obchodním 

zákoníkem (Jaké to jsou? A podle jiných právních předpisů nelze mimořádnou účetní závěrku 

sestavit?); na str. 14 diplomantka hovoří o povinnosti v případě dobrovolně vytvořeného 

základního kapitálu u veřejné obchodní společnosti podrobit se pravidlům o udržení základního 

kapitálu stanovených pro případy jeho povinného vytvoření, aniž tento závěr jakkoli odůvodňuje, 

natož aby shrnula důsledky z něho plynoucí; na str. 17 diplomantka tvrdí, že akciová společnost je 

nadále jedinou obchodní společností, která je povinna vytvářet základní kapitál – to je nepřesné, i 

společnost s ručením omezeným je povinna vytvářet základní kapitál, i když může být velmi nízký; 

na str. 39 a násl. by si závěry diplomantky o možnosti postoupení pohledávky na vyplacení podílu 

na zisku zasloužily podrobnějších argumentů, pak by totiž mohla dospět k závěru, že právě a jen 

proto, že u akciové společnosti jsou práva akcionáře vtělena do akcie, je nutné pravidlo o 

osamostatnění práva na konkrétní dividendu, zatímco v ostatních případech takové pravidlo není 

nutné a pohledávka na vyplacení podílu na zisku je převoditelná podle obecných pravidel o 

postoupení pohledávky; na str. 53 se diplomantka věnuje otázce nevrácení neoprávněné 

dividendy přijaté v dobré víry, pro doplnění uvádím, že dobrá víra bude na straně drobného 

akcionáře dána vždy, pokud se valné hromady nezúčastnil a dividenda mu byla společností 

poukázána, a to i v případě, že se valná hromada od návrhu představenstva odchýlí; pasáž 

věnovaná koncernovému právu na str. 58 a 59 je velmi stručná a nepřesná; tvrzení s daňovými 

konsekvencemi také nejsou vždy přesná, resp. srozumitelná. 

5) práce s literaturou 

Literatura je zaměřena výrazně jen na domácí zdroje. Při citaci kolektivních děl diplomantka 

neuvádí konkrétního autora citované pasáže. U mnoha pramenů v poznámkách pod čarou chybí 

odkazy na konkrétní strany. Za nevhodné považuji používání titulů u citovaných autorů, resp. u 

některých ano a u některých ne.  

6) jazyková a stylistická úroveň  

Stylistická úroveň práce je dobrá. Kapitoly nejsou číslovány. Za nevhodné považuji odkazy na 

konkrétní částky Sbírky zákonů. Práce obsahuje velké množství gramatických chyb, které svědčí 

o nedostatečné závěrečné revizi práce. Poznámky pod čarou mnohdy nezačínají velkým 

písmenem; skoro u všech chybí tečka. 

7) úprava práce (text, grafy, tabulky), 

Úprava práce je standardní.  

Otázky k zodpovězení při obhajobě 

K zodpovězení při obhajobě předestírám diplomantce k zamyšlení následující otázku: 

Je možné podle nové právní úpravy uzavřít ovládající smlouvu a smlouvu o převodu zisku?  

Závěrečné hodnocení 

Práci považuji přes výše uvedené výtky za způsobilou pro připuštění k ústní obhajobě. Předběžně 

navrhuji diplomovou práci zejména za zcela zbytečná formální pochybení (gramatické chyby, 

absenci odkazů na konkrétní stránky) ohodnotit klasifikačním stupněm velmi dobře až dobře v 

závislosti na úrovni ústní obhajoby. 

 

 V Praze dne 9. května 2013 

 

 

JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D. 

          vedoucí diplomové práce  


