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Aktuálnost tématu : 

 

Autor si ke svému zpracování zvolil téma, kterým bylo komplexním pojednáním o komanditní 

společnosti jako jedné z forem obchodních společností v právním řádu České republiky. Lze 

konstatovat, že toto téma je velmi zajímavé a stále aktuální, a to přesto, že četnost výskytu 

komanditních společností v praxi v posledních letech postupně klesá. Důvodem je zejména snaha po 

využívání jiných forem obchodních společností poskytujících vyšší míru právní jistoty jejím 

společníkům, tj. zejména společností kapitálových. I přesto se však lze v praxi s komanditní 

společností stále setkat. Význam této formy obchodní společnosti může být posílen i některými 

změnami, které do úpravy korporátní struktury a práv a povinností společníků vnesla rekodifikace 

soukromého práva v České republice provedená s účinností od 1.1.2014. Autorovi se tak otvírala řada 

možností, jak dílo zpracovat a uchopit.  

 

 

Náročnost práce : 

 

S přihlédnutím ke skutečnosti, že komanditní společnost není preferovanou formou obchodní 

společnosti v praxi, je také četnost odborné literatury, která se problematikou komanditní společnosti, 

ať již komplexně, nebo v dílčích otázkách zabývá, poměrně malá. Autor měl pouze omezené možnosti 

čerpat poznatky z dostupné odborné literatury a z velké části se musel spolehnout v práci na svůj 

úsudek a závěry, které ve vztahu k platné právní úpravě učiní. Lze konstatovat, že autor splnil uvedený 

předpoklad na výborné úrovni, když předložil rigorózní práci, kterou lze hodnotit jako ucelené, 

komplexní a systematické pojednání o komanditní společnosti. 

 

 

Hodnocení práce : 

 

1) Splnění cíle práce 

 

Autor v úplném úvodu práce vymezil svůj cíl tak, že jím má být ucelené pojednání o dichotomické 

právní úpravě komanditní společnosti se zaměřením na sporné otázky a okruhy, které v rámci 

příslušných zákonných ustanovení činí v praxi výkladové potíže. Zároveň bylo cílem práce  pojednání 

o připravované právní úpravě, kterou reprezentuje zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a 

družstvech (zákon o obchodních korporacích), který, jak autor uvádí, by měl nabýt účinnosti 

k 1.1.2014.  

 

Lze konstatovat, že tohoto cíle bylo v posuzované práci zcela a beze zbytku dosaženo. Kladně je třeba 

především hodnotit, že autor předkládá skutečně velmi komplexní pojednání o komanditní společnosti. 



Práce se systematicky a v logické struktuře zabývá postupně všemi aspekty platné právní úpravy této 

formy osobní obchodní společnosti a zvláštní zřetel věnuje těm tématům, které, jak autor uvádí, činí 

v praxi potíže nebo jsou z hlediska výkladu platné právní úpravy sporná. Autor také na závěr svého 

pojednání v kapitole deváté přehledně shrnuje základní aspekty nové právní úpravy, a to přesto, že 

v době, kdy rigorózní práci zpracovával, nemohl mít (kromě textu zákona samotného a důvodové 

zprávy k němu) žádné jiné zdroje, o které by své názory a stanoviska mohl opřít. Za velmi kvalitní 

považuji zejména kapitolu šestou pojednávající o společnících v komanditní společnosti z hlediska 

rozboru jejich práv a povinností, a dále kapitolu sedmou věnující se problematice právního jednání. 

 

2) Samostatnost při zpracování tématu 

 

V práci jsem neobjevil žádné pasáže, které by svědčily o snaze autora čerpat z odborných pramenů, 

aniž by byla provedena příslušná citace či odkaz. Kladně hodnotím, že se autor pokouší o vlastní 

stanoviska a názory, a to přesto, že měl jen omezené možnosti čerpat názorové či odborné výklady 

z dostupné literatury. 

 

3) Logická stavba práce 

 

Proti logickému a systematickému uspořádání práce nemám jakýchkoliv výtek, autor postupuje velmi 

systematicky ve výkladu vždy od obecného ke konkrétnímu s tím, že jednotlivé pasáže práce na sebe 

velmi úzce navazují. 

 

4) Hloubka provedené analýzy 

 

Jak již bylo několikrát konstatováno, autor se pokusil o systematické komplexní pojednání zvolené 

problematiky. Tohoto cíle beze zbytku dosáhl. Práce je velmi čtivá, systematicky vhodně uspořádaná, 

jednotlivé kapitoly na sebe navazují a jsou vzájemně logicky propojeny. Autor věnuje pozornost 

postupně všem významným aspektům platné právní úpravy, přičemž největší pozornost věnuje 

z povahy věci zcela pochopitelně problematice právního postavení společníků.  

 

Kladně hodnotím pojednání o povinnostech společníků, a to zejména ve vazbě na povinnost 

vkladovou, a dále výklad o možnostech zániku účasti společníků ve společnosti, což je jeden ze 

zvláštních charakteristických rysů, který je pro komanditní společnost typický. Pokud bych měl vůči 

práci vznést určitou výtku, pak by tato výtka směřovala především k relativně omezenému okruhu 

judikatury, ze které autor čerpal. Domnívám se, že přesto, že komanditní společnost není často 

reflektovanou formou obchodní společnosti v praxi, lze mít za to, že judikatura k tomuto tématu je 

přeci jen bohatší. Domnívám se proto, že judikaturní závěry mohl autor použít na řadě míst častěji, a 

to ve vazbě na postavení komplementářů a komanditistů, když byla využitelná nejen judikatura vážící 

se ke zvolené formě obchodní společnosti, ale též k veřejné obchodní společnosti, resp. ke společnosti 

s ručením omezeným ve vazbě na právní postavení komplementářů či komanditistů.  

 

5) Práce s literaturou 

 

Kladně hodnotím rozsah odborné literatury, který autor použil, považuji jej za dostatečný a přiměřený 

zvolenému tématu. 

 

6) Jazyková a stylistická úroveň 

 

Jazyková a stylistická úroveň práce je velmi dobrá a nemám k ní zásadních připomínek. 

 

7) Úprava práce (texty, grafy, tabulky) 

 

Také k formální úpravě práce nemám žádných připomínek, text je přehledný, čtivý, vhodně 

uspořádaný. Jak je patrné i z poděkování, které autor zařadil do úvodu své práce, věnoval autor též 

dostatečnou pozornost jazykové korektuře a formálnímu uspořádání textu, což je třeba kladně ocenit. 



 

Otázky k zodpovězení při obhajobě :  

 

Autor by se u ústní obhajoby měl věnovat problémům, kterými se sice v rigorózní práci zabývá, ale 

které nejsou rozpracovány do hloubky, jíž by si zasloužily. Důvodem, proč jim není v práci věnována 

dostatečná pozornost, je skutečnost, že v době, kdy autor svoji rigorózní práci zpracovával, šlo o 

úvahy k právní úpravě de lege ferenda. Tyto otázky by se měly zaměřit především na změny 

v právním postavení společníků komanditní společnosti, jakož i na změny právního pojetí komanditní 

společnosti jako celku ve vazbě na novou úpravu obsaženou v zákoně o obchodních korporacích, a to 

se zvláštním zřetelem na rozsah použití úpravy veřejné obchodní společnosti, resp. společnosti 

s ručením omezeným. Autor by měl také věnovat pozornost problematice komanditní sumy, neboť jde 

o institut, který úprava obsažená v obchodním zákoníku neznala. 

 

 

Závěrečné hodnocení :  

 

Na základě provedeného posouzení považuji předloženou rigorózní práci za velmi kvalitní a plně ji 

doporučuji k ústní obhajobě v rámci rigorózní zkoušky. Navrhuji přitom klasifikaci výborně. 

 

 

V Praze dne 12.2.2014 
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