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1. Aktuálnost (novost) tématu 

 

Autorka zvolila tradiční téma. Na aktuálnosti mu nicméně dodává průběžně narůstající objem 

judikatury, která se k němu váže, a samozřejmě rekodifikace civilního práva. Je vhodné a 

nezbytné tyto změny analyzovat a odborně zpracovávat. Judikatorní vstupy autorka v práci 

podrobně rozebírá. Novému civilnímu právu (přesněji – z pohledu data zpracování a 

odevzdání práce – jeho návrhu) se však v díle věnuje jen okrajově. 

 

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

 

Téma lze hodnotit jako středně náročné. Mnohá novější rozhodnutí Nejvyššího soudu se 

nedočkala systematického zpracování v odborné literatuře a rovněž k novému civilnímu právu 

se v době, kdy autorka práci zpracovávala, nepojily prakticky žádné prameny, z nichž mohla 

čerpat. Ve významné části analyzované materie se tudíž musela zorientovat „na vlastní pěst“ a 

spolehnout se na vlastní právní úvahy. Nejsem si jist, zda se jí to podařilo. Mohla-li vycházet 

z dostupných zdrojů, je její práce na slušné úrovni. Jakmile však šla za jejich rámec, má 

výsledné dílo, dle mého přesvědčení, značné rezervy. 

  

3. Kritéria hodnocení práce 

 

A.  Splnění cíle práce 

 

Autorka si vytkla cíl poukázat na vybrané sporné či nevyjasněné otázky týkající se právní 

úpravy obchodního podílu a jeho převodu, uvést odborná stanoviska k nim, prezentovat 

vlastní názor na ně a nastínit možná řešení. Domnívám se, že tohoto cíle dosahuje jen zčásti. 

Otázky, jež si klade, bylo možné mít ve staré úpravě za palčivé. Práce podává věrný obraz 

jejich řešení v době svého vzniku. Vlastní myšlenkový přínos autorky mám ale za omezený. 

Autorce nelze upřít, že o něj usiluje. Stanoviska, jež zaujímá, však vesměs oscilují mezi 

názory již publikovanými. Patrné je to zvláště v kontextu (v době vzniku práce navrhovaného) 

nového civilního práva. Jakmile autorka nemůže vyjít ze závěrů předkládaných v odborných 

pramenech, jsou její vlastní úvahy slabé, ba i věcně nesprávné. 

 

B.  Samostatnost při zpracování tématu 

 

Autenticita předložené práce je evidentní. Nepochybuji o tom, že dílo je výsledkem autorčiny 

samostatné práce. 

 



C.  Logická stavba práce 

 

Systematika práce je vcelku přehledná. Některé otázky nicméně autorka řeší na více místech, 

třebaže jde o stejnou problematiku. Odpovědnosti za vady podílu například věnuje 

samostatnou kapitolu 2.2.9., její významnou součást – prohlášení a záruky přitom probírá již 

v kapitole 2.2.5.1. Za vybočující z tématu i účelu práce pokládám detailní analýzu povahy 

usnesení valné hromady a jeho neplatnosti vs. nicotnosti (od str. 27 do str. 31 práce). 

Nedůsledný je přístup k pasážím věnovaným (z pohledu okamžiku vzniku práce navržené) 

úpravě rekodifikované. Někdy autorka stav po rekodifikaci integrálně vtěluje do výkladu 

starého práva (například k vymezení věci na str. 3 či principu jednoty obchodního podílu na 

str. 17), jinde mu vyčleňuje samostatnou kapitolu (kupříkladu 2.3 a 3.3), v jiných částech jej 

pomíjí zcela (například v kapitole 2.1.). 

 

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

 

Okruh použitých pramenů je poměrně široký, nezahrnuje však všechny dostupné prameny, jež 

bylo možno využít, a to ani tuzemské. Zvláště se to týká děl časopiseckých. Autorka také 

necituje žádná díla zahraniční, vzhledem k tématu práce to však snad lze mít za obhajitelné. 

Práce s poznámkovým aparátem je standardní, nikoliv však důsledná. Na několika místech 

díla jsem zaznamenal myšlenky evidentně přejaté z obdobné literatury, popřípadě alespoň 

publikované, aniž autorka odkazuje na pramen, který dospívá k týmž závěrům. Viz například 

k otázce platnosti usnesení valné hromady, jejíhož jednání se kromě osob neoprávněných 

zúčastnili také někteří společníci (na str. 32 až 34). V práci také autorka odkazuje na několik 

rozhodnutí Nejvyššího soudu, aniž blíže konkretizuje, která má na mysli. Viz například na str. 

48 ve vztahu k rozhodnutí, jež údaj o úplatnosti či bezúplatnosti zahrnulo mezi podstatné 

náležitosti smlouvy o převodu obchodního podílu. Autorčina práce s judikaturou je jinak 

poměrně vyčerpávající. Výčet dostupných rozhodnutí přesto není vždy úplný, například 

k registračnímu principu v úpravě rejstříkového řízení (na str. 69). 

 

E.  Hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu) 

 

Hloubka autorčiny analýzy je přijatelná, pokud jde o otázky, jež si klade, a jejich posouzení 

ve světle staré právní úpravy. Výhrady mám k míře a hloubce reflexe nového práva. Ta je 

v práci mimořádně odbytá a často i nepřesná. Lze ovšem dodat, že autorka práci zpracovala 

v době, kdy byly nové předpisy teprve ve stádiu vládního návrhu. 

 

F.  Úprava práce (text, grafy, tabulky) 

 

Formální úroveň práce je odpovídající, dílo je co do své formy i grafiky na slušné úrovni.  

 

G.  Jazyková a stylistická úroveň 

 

Jazyková i stylistická úroveň také vyhovují. Gramatické chyby a překlepy se v práci vyskytují 

(včetně závažných), nejsou však tolik četné. 

 



4.  Případná další vyjádření k práci 

 

Výhrady mám k některým nepřesným, ba i věcně nesprávným tezím, jež autorka v práci 

prezentuje. Na str. 11 například konstatuje, že ujednání přílišných disproporcí mezi podílem a 

vkladem by „nepožívalo právní ochrany a bylo by neplatné (§ 265 ObchZ)“. O něco níže 

uvádí, že podíl společníka na společnosti se mění při změně základního kapitálu společnosti a 

dále při převodu a přechodu obchodního podílu. Na str. 13 lze číst, že Nejvyšší soud rozhodl o 

neplatnosti smlouvy o převodu obchodního podílu pro rozpor s principem loajality. Na str. 15 

autorka tvrdí, že vypořádací podíl náleží společníkovi, „jestliže dochází k zániku jeho účasti 

na společnosti za trvání společnosti“, a že „Společník má též příspěvkovou povinnost, tj. 

povinnost přispět na vytvoření vlastního kapitálu mimo základní kapitál peněžitým plněním 

nad výši vkladu (§ 121 ObchZ).“ Na str. 19 obecně uzavírá, že podíl je „obchodovatelný a 

převoditelný předmět“. Na str. 22 vyslovuje stanovisko, podle něhož „Institut vydržení 

umožňuje hojit nedostatky smlouvy o převodu obchodního podílu“, včetně chybějících 

podstatných náležitostí. Na str. 23 konstatuje, že obchodní zákoník nestanoví žádné omezení 

ohledně osoby společníka společnosti s ručením omezeným a že osoba se chopí držby podílu, 

jestliže „s obchodním podílem nakládá, vykonává-li práva a povinnosti obsažená 

v obchodním podílu“. Na str. 32 tvrdí, že usnesení valné hromady přijatá zčásti 

neoprávněnými společníky budou „platná, napadnutelná návrhem podle ustanovení § 131 

ObchZ.“ Ve výčtu způsobů nabytí podílu převodem na str. 35 vypočítává nabytí na základě 

smlouvy o převodu podniku, je-li podíl jeho součástí. Na str. 36 konstatuje, že smlouva o 

převodu podílu na společníka, vylučuje-li společenská smlouva takový převod, by byla 

„neplatná pro rozpor se společenskou smlouvou“. Na str. 39 pojednává o tom, že smlouvu o 

převodu podílu by bylo možno spojit s „odkládací či rozvazovací podmínkou následného 

schválení valnou hromadou“. Problematická je, myslím, teze na str. 40 o tom, že valná 

hromada si nemůže „vynutit“ předložení smlouvy o převodu podílu, má-li udělit souhlas 

s takovým převodem, či na str. 43 o tom, že „nelze považovat za věcné právo předkupní právo 

sjednané ve společenské smlouvě pro nedostatek výslovné právní úpravy“. Jednoznačně 

přijímán v teorii není ani závěr, že smluvní strany si pro případ nepravdivého, nesprávného, 

neúplného či zavádějícího prohlášení ve smlouvě o převodu podílu mohou sjednat smluvní 

pokutu (na str. 61). V pojednání o odkladu účinnosti smlouvy o převodu obchodního podílu 

na str. 67 postrádám zmínku o časových určeních. Pochybnost mám o autorčiných vývodech 

týkajících se judikatury k odstoupení od smlouvy, zvláště váží-li se k § 48 odst. 2 ObčZ (na 

str. 72). Na str. 103 autorka uzavírá, že po rekodifikaci nastane zajišťovací převod podílu až 

zápisem do obchodního rejstříku. Na str. 109 konstatuje, že budou-li mít společníci po 

rekodifikaci zájem na zachování dosavadní úpravy převoditelnosti obchodních podílů podle 

obchodního zákoníku, budou povinni do šesti měsíců od nabytí účinnosti zákona o 

obchodních korporacích upravit společenskou smlouvu tak, že dosavadní právní úpravu 

„převedou“ do společenské smlouvy. A tak dále. Ve výčtu by bohužel bylo možno 

pokračovat. 

 



5.  Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 

Uvítám, vyjádří-li se autorka k mým výtkám uvedeným ad 4. výše a dále doplní-li u ústní 

obhajoby analýzu nové právní úpravy, zejména působí-li změnu v řešení otázek, jimiž se 

v práci zabývá. Zvláště ocením, nepomine-li při tom následující okruhy 

- zda podíl ve společnosti s ručením omezeným lze v novém právu považovat za věc, 

případně dokonce zapsanou ve veřejném seznamu, a jaké konkrétní právní důsledky 

z toho plynou pro právní režim nakládání s ním, 

- v jaké formě a jakou většinou musí valná hromada schvalovat převod podílu, 

vyžaduje-li se její souhlas, 

- zda je (při mlčení zakladatelské listiny) nezbytný souhlas jediného společníka 

s převodem podílu v jednočlenné společnosti, 

- zda lze podíl ve společnosti s ručením omezeným nabýt v dobré víře od nevlastníka, 

případně opustit, 

- jaký význam pro převoditelnost a převod podílu má skutečnost, že došlo k jeho vtělení 

do cenného papíru, a 

- jak se změnilo nazírání na právní režim podílu, jenž tvoří součást společného jmění 

manželů. 

Také bych rád, kdyby autorka upozornila na další důležitá rozhodnutí Nejvyššího soudu, která 

se týkají předmětu práce a jež byla přijata od doby, kdy práci zpracovala a odevzdala (viz 

například k otázce formy a způsobu převodu ideálního podílu na obchodním podílu či 

k povinnosti mlčenlivosti společníka o záležitostech obchodního tajemství společnosti). 

 

6.  Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě 

 

Vzdor uvedeným výhradám se domnívám, že práce je způsobilá obhajoby a obhajitelná.  

 

 

V Praze dne 26. května 2014 

     

 

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


