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P o s u d e k

rigorózní práce sl. Dity  K o m á r k o v é
nazvané 

Obchodní podíl a jeho převod

Téma posuzované rigorózní práce je poměrně úzce zaměřené – o to víc patří
autorce uznání, že jej zvolila. Je možno hned v úvodu uvést, že téma posoudila ze 
všech možných úhlů a zabývala se i takovou problematikou, která je sice možná, ale 
v praxi nebude příliš využívána. Zde mám na mysli zejména kapitolu třetí. A kdy už 
jsem začala pozitivně práci hodnotit, pak je ještě třeba k tomuto hodnocení přiřadit 
víc jak velké množství judikátů, ke kterým rigorozantka zaujímá v řadě případů 
kritické hodnocení. Než se budu zabývat samotným obsahem práce, je třeba vedle
pozitiv poukázat na negativa. Tím, podle mého názoru, největším je uvádění 
právních předpisů, nejen obchodního zákoníku, ale i dalších, bez ohledu na 
provedené novelizace. A to jednak v samotném textu, ale i v seznamu právních 
předpisů. Za všechny tyto nedostatky uvádím např. str. 3, kde je definováno ust. § 
114 odst.1 zákona 513/1991, jehož znění je však po řadě novelizací obchodního 
zákoníku dnes už zcela jiné. Dále pak vytýkám skutečnost, kterou si však řada lidí 
neuvědomuje, že k monografiím nepatří komentáře k jednotlivým zákonům, kterých 
je v seznamu uvedeno deset, z celkového počtu dvacet osm.

Autorka svou práci zpracovala na příslušném počtu stran, problematiku 
rozdělil do úvodu, závěru a tří částí, které pak vnitřně člení do jednotlivých kapitol a ty 
pak do ještě do podkapitol. Postupuje tak, že nejprve pojednává obecně o 
obchodním podílu, o něm jako majetkovém právu, o právech a povinnostech v něm 
inkorporovaných atd. (část p r v n í). V části d r u h é, která je jádrem posuzované 
práce, věnuje hlubokou pozornost samotnému převodu tohoto instrumentu na 
základě smlouvy. Tuto rozebírá na základě současné právní úpravy doplněné o řadu 
judikátů. Neopomněla pojednat o předkupním právu ani o právu zpětné koupě a 
výhradě zpětného prodeje. Zajímavé je v této souvislosti i zpracování problematiky 
možnosti odstoupení od smlouvy. T ř e t í část práce se zabývá zajišťovacím 
převodem práva k obchodnímu podílu. Nejprve kriticky zhodnotí jeho úpravu 
v občanském zákoníku v porovnání s předchozí úpravou v zákoníku mezinárodního 
obchodu. Poté pojednává o smlouvě o zajišťovacím převodu práva k obchodnímu 
podílu, ale i ke společnému podílu. Kapitola je pak ukončena poukazem na 
navrhovanou právní úpravu.

Na základě takto pojatého členění práce lze konstatovat, že problematika 
obchodního podílu byla zpracována komplexně, jak už bylo shora uvedeno. Z práce 
vyplynulo, že autorka o zpracované téma projevila skutečný zájem, že o něm 
uvažovala a snažila se získat co nejvíce znalosti. Ty mohu posuzovat jako solidní. 
V problematice se velice dobře orientuje a má schopnost kritického myšlení

Přestože s většinou názorů a úvah v práci lze souhlasit, s některými je však 
možno polemizovat, některé považuji za nesprávné.
Nejdříve k obsahovým nepřesnostem. 
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Na str. 11 (rovněž na str. 69) hovoří autorka o zásadě poctivého obchodního styku a 
přitom jde o jednání mezi společníky. Ti přece nejsou podnikateli, takže se 
domnívám, že tato zásada nepřichází v úvahu a ani zde uvedené ust. § 265 obch.z. 
nebude zřejmě použitelné, kromě toho nezpůsobuje neplatnost daného ujednání.
Rovněž je problematické tvrzení, že se podíl společníka mění při změně (zřejmě 
výše) základního kapitálu. Nepřesně je vyjádřeno, že od hodnoty podílu, kterou 
společník obdržel po odečtení veškerých závazků společnosti. Pod povinnosti, které 
jsou uvedeny na str. 13 a které podle autorky nemusí být nikde uvedeny, je však 
uvedena ta, kterou bychom mohli zařadit pod obchodní tajemství upravené v ust. § 
17 an. obch.z. Na str. 18 je uvedena funkce základního kapitálu sloužící k ochraně 
třetích osob, o té by se dalo rovněž diskutovat. Na str. 19 uvádí autorka splacení 
nepeněžitých vkladů ve stanovené lhůtě. To je omyl, neboť ten musel být splacen 
ještě před zápisem společnosti do obchodního rejstříku. Na str. 36 bez jakéhokoliv 
přechodu hovoří o stanovách, ačkoliv hovořila o společenské smlouvě. Otázka ke 
str. 47: je podle autorky možná i směna obchodních podílů v jedné společnosti, když 
cituje judikaturu, která se zabývá směnou obchodních podílů ve dvou 
společnostech? Na str. 56 je uvedeno, že smlouva musí obsahovat o jaký obchodní 
podíl se jedná (snad lépe o podíl na jaké společnosti) a vklad k němu náležející. 
Z čeho tato povinnost vyplývá? Na str. 67 (i str. 93) hovoří autorka o platnosti a 
účinnosti smlouvy, která nastává v tentýž okamžik. Kladu sobě i jí, zda je třeba v této 
souvislosti hovořit o účinnosti, nestačí uvést jen platnost smlouvy? Rovněž považuji 
za diskutabilní, zda je možno hovořit o účinnosti smlouvy ve vztahu ke společnosti. 
Ust. § 115 obch.z. hovoří o účincích, což není totožné s účinností. Na str. 75 
považuji tvrzení v prvním odstavci za víc jak diskutabilní. Na str. 78 se mi jeví 
vlastnosti obchodního podílu – vklad nebo hodnota či zatížení právem třetí osoby –
za zvláštní tvrzení, rovněž tak uvedení jiné velikosti než smluvené. Namísto velikosti 
by asi bylo vhodnější hovořit o výši obchodního podílu, která musí být nabyvateli 
známa ze společenské smlouvy a stejně tak jeho zatížení uvedené ve sbírce listin.
Na str. 82 autorka tvrdí, že ručení není časové omezeno, zaniká až splněním 
závazků. Brala v úvahu promlčecí dobu? Na str. 94 činím dotaz týkající se převodu 
podílu mezi původně zajištěným věřitelem a nabyvatelem – skutečně půjde o 
smlouvu neplatnou. Co když nabyvatel byl v dobré víře? Na str. 100 co vede autorku 
k přesvědčení, že nelze za hospodaření považovat nakládání? Myslím, že by se dalo 
dovodit, že nakládání je součást hospodaření.

Pokud pak jde o formální zpracování, pak musím konstatovat, že v ní existuje
řada chyb, a to i gramatických, příp. se jedná o určitou nesrozumitelnost. To se týká
např. na str. 10, 13, 15, 17, 21, 35, 41, 43, 44, 57, 89, 91, 92 (strany měli!), 95.
Jestliže lze v poslední době pozorovat úpadek naší mateřštiny, a to jak ve verbálním, 
tak i v psaném projevu, je povinností všech vysokoškolsky vzdělaných lidí o ni 
pečovat.

Na základě již výše uvedeného, mohu znovu jen zopakovat, že posuzovanou 
práci pokládám za práci, která má solidní obsahovou úroveň i přesto, že obsahuje i 
některé nesprávnosti, na některé z nich jsem upozornila. 

Protože posuzovaná rigorózní práce splňuje požadavky, zejména obsahové,
kladené na tyto práce, doporučuji ji uznat za schopnou obhajoby.
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