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I. 

 Rozhodnutím děkana Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze prof. JUDr. Jana 

Kuklíka, DrSc., ze dne 25. 2. 2014, jsem byl jmenován oponentem výše uvedené disertační 

práce; vzhledem k tomu se podává tento posudek. 

 

II. 

 Při posuzování každé disertační práce je třeba provést její hodnocení komplexně, tj. ze 

všech relevantních hledisek.  

 

 Disertace má celkem 244 stran (včetně úvodu, obsahu, seznamu literatury a resume), 

přičemž meritum disertace zaujímá 226 stran. To se jeví být adekvátní pro práci tohoto druhu.  

  

 V disertaci sice není uvedeno datum, ke kterému doktorandka obsah disertace 

dokončila, z datace čestného prohlášení (1. 12. 2013) lze však usuzovat, že disertace byla 

dokončena cca jeden měsíc před nabytím účinnosti nové právní úpravy. V právním řádu ČR 

není ojedinělé, že nejrůznější právní předpisy jsou přijímány ve značném spěchu s často jen 

minimální (někdy dokonce nulovou) legisvakanční lhůtou; to ovšem není tento případ, když 

NOZ a ZOK byly vyhlášeny – po mnohaleté přípravě – ve Sbírce zákonů 22. 3. 2012 s 

účinností až od 1. 1. 2014. Závažný problém proto představuje z pohledu oponenta ta 

skutečnost, že text na s. 21-151, tedy celkem 130 stran disertace, se týká právní úpravy 

zrušené s účinností od 1. 1. 2014, a jenž tedy nemá z hlediska vědeckého poznání a přínosu 

oboru žádný reálný význam. Tyto partie přitom představují více než 50 % obsahu disertace.  

 

 I když toto kriterium není a ani nemůže být určujícím, při posuzování disertace je však 

třeba zohlednit i celkový kontext jejího vzniku. Nelze totiž přehlížet, že doktorandka ji 

odevzdala v době, kdy právní řád ČR prodělává velmi rozsáhlou a v mnoha ohledech přímo 

zásadní (a silně diskontinuitní) rekodifikaci soukromého práva, která mnohé dosavadní 

ustálené principy, doktríny a postupy mění nebo dokonce obrací v prach; to platí tím spíše, že 

se tyto změny týkají tématu disertace v míře více než rozsáhlé. Se zřetelem k tomu je třeba 

tam, kde je ta či ona otázka (lhostejno, zda materiálně či toliko formálně) sporná, postupovat 

při hodnocení obsahu disertace se zřetelem k tradičnímu principu in dubio mitius.  

 

 Vzhledem k tomu se oponent zdržuje vynesení kategorického soudu, pokládá však za 

nutné na výše uvedené upozornit. Komise pro obhajobu disertace by však měla zaujmout 

stanovisko k otázce, zda je disertace v této podobě obhajitelná či nikoliv. 
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 Pokud se týče vlastního obsahu disertace, je zjevné, že doktorandka disponuje velmi 

solidní znalostí literatury i judikatury relevantní k tématu, i když zejména literatura měla a 

mohla být využita více. Některá soudní rozhodnutí jsou ovšem dosti mechanicky toliko 

přecitována bez dalšího využití (s. 54). Využita je i judikatura Soudního dvora EU (s. 51) a 

zahraniční literatura (např. s. 105). Zjevně pozitivní (byť dosti stručná) je komparativní partie.  

 

 Práce sama je jinak značně popisná, s vlastními názory doktorandka dosti šetří.  

 

 

III. 

 Po věcné stránce jsou k textu následující dílčí připomínky: 

 

1.  Práce obsahuje seznam literatury (s. 226-233) a seznam použité judikatury (s. 234-

236). V obsahu disertace (s. 10) však tyto údaje nejsou uvedeny, takže čtenář je uveden v 

omyl hned dvakrát (pro primo rukopis působí dojmem, že disertace tyto seznamy neobsahuje, 

pro secundo je poskytnut chybný údaj o skutečné délce komparativní partie).  

 

2. Téměř u žádného z cit. judikátů není uveden pramen, odkud byl judikát převzat (např. 

s. 35, 65 aj.).  

 

3.  Je otázkou, jaký smysl má doslovné převzetí dikce některých zákonných ustanovení 

(např. s. 46, 48, 54, 74, 97, 120, 122, 155, 204 aj.). Dle názoru oponenta to má smysl jedině 

tehdy, je-li toto věcně relevantní z hlediska vlastního textu, což v řadě případů není splněno. 

 

4. Nesmyslné je tvrzení, že § 45 odst. 3 ZOK odkazuje na úpravu spolků v NOZ (s. 154).  

 

5. Výraz „tunelovat společnost“ je neprávnický (s. 155).  

 

6. Doktorandka zdá se při posuzování změn zavedených ZOK (s. 153-159) přehlíží 

skutečnost, že nemá smyslu mít v zákoně regulatorní opatření, jež nejsou funkční; to je případ 

zejména nadužívané absolutní neplatnosti právních úkonů, jež v řadě případů nebyla sto 

poškozenou společnost a její společníky efektivně ochránit.    

 

 

IV. 

 Jazykově je disertace na solidní úrovni. Překlepy nebo jiné drobné písařské apod. 

chyby (např. s. 61 – přebytečná čárka ve větě) jsou vcelku ojedinělé.  

 Úprava disertace je v souladu s obvyklými požadavky kladenými na disertační práce. 

 

 

V. 

 Doktorandce se předkládají následující otázky k obhajobě: 

 

1. Pokládá doktorandka právní úpravu ochrany akcionářů v ZOK za dostatečnou a za 

efektivní? Pokud nikoliv, pak jaká zákonná opatření by doktorandka pokládala za vhodná a 

přiměřená v zájmu efektivnější ochrany legitimních zájmů akcionářů?  

 



 3 

2. Doporučila by doktorandka zavedení předpisů na ochranu členů obchodních korporací 

i u jiných obchodních korporací než je tomu v současnosti dle ZOK? Pokud ano, pak jaká 

opatření by doktorandka doporučovala? 

 

 

VI. 

 Po celkovém posouzení předložené disertace jsem dospěl k závěru, že předložená 

disertační práce – byť s řadou výhrad a připomínek výše uvedených – splňuje požadavky 

kladené na doktorské disertační práce.  

 Po zvážení všech pozitivních a negativních rysů disertace proto doporučuji 

doktorandovi JUDr. Veronice Pokorné v případě úspěšné obhajoby disertace udělit titul PhD. 

 

 

V Plzni, dne 17. března 2014 

 

 

 

                                                                                          Doc. JUDr. Tomáš Dvořák, PhD. 

 

 


