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Oponentský posudek  
disertační práce JUDr. Veroniky Pokorné  

„Vybrané otázky právní úpravy ochrany akcionářů v obchodním zákoníku“ 

(školitel: doc. JUDr. Ivana Štenglová) 

  

Zhodnocení naplnění formálních požadavků na práci 

 

Disertační práce je úpravná (byť někdy její formální členění nemuselo být až tak 

podrobné, aby na jedné stránce se sešly 4 dílčí části), citace cizích děl jsou formálně správné a 

přehledné, samotnému zpracování tématu autorka věnovala přes 200 stránek textu, což je 

rozsah s ohledem na povahu práce více než přiměřený. Po formální jazykové a slohové 

stránce nelze práci celkem nic podstatného vytknout, je psána odborným jazykem, spisovně a 

srozumitelně.      

 

Zhodnocení výběru tématu  

 

Úkol, který si pro své zkoumání autorka zvolila, tj. (jak na str. 20 shora) „rozbor 

některých problémů právní úpravy ochrany akcionářů obsažené v obchodním zákoníku se 

zaměřením na ochranu akcionářů“ dle úpravy § 196a, § 193 odst. 2 ObchZ a úpravy tzv. 

finanční asistence, je vhodný pro výzkum i aktuální vzhledem k vývoji právní úpravy i 

judikatury, navíc představuje určitý relativně ucelený a samostatný soubor problematiky 

právních vztahů. V práci takto vymezené téma poskytlo možnosti - i vzhledem 

k probíhajícímu vývoji úpravy i judikatury - naskýtající se právní otázky probrat v patřičné 

šíři a promítnout tak do práce na základě provedeného rozboru vždy i vlastní hodnocení a 

závěry, tuto možnost také autorka – i když podle mého názoru nikoli vždy dostatečně – i 

využila. 

Zvolené téma ovšem souvisí i s řešením otázky, nakolik se podařilo implementovat do 

českého právního řádu úpravy směrnic (a jejich novel) Společenství, bylo tedy třeba se 

zabývat porovnáním zkoumané úpravy se zněním směrnic i jejich realizací v právních 

úpravách dalších evropských zemí. Tato srovnání, obsažená v práci, jsou z hlediska úplnosti 

rozborů celkově přínosná. 

Je třeba podtrhnout význam zaměření práce pro právní teorii i praxi vzhledem ke 

shromáždění a propojení teoretických prací a názorů s judikaturou Nejvyššího soudu ČR, a to 

včetně promítnutí vývoje, k němuž v dané problematice právních vztahů došlo.  

Nevýhodou, se kterou se autorka celkem zdařile vyrovnala, jež práci samozřejmě 

musela poznamenat, je zásadní změna v tuzemském právním řádě, k níž došlo k 1.1.2014 

nabytím účinnosti nového občanského zákoníku, zrušením zákoníku obchodního a účinností 

zákona o obchodních korporacích. Pokud autorka práci k tématu, jak shora, uzavírala 

k 1.12.2013, nezbytně se musela zabývat i právní úpravou budoucí, což také provedla a 

domnívám se, že zdařile. Přišla tak ovšem o možnost přijít v práci s vlastními návrhy de lege 

ferenda, jež by se opíraly o vlastní zkoumání.   

  

Zhodnocení adekvátnosti použitých vědeckých metod, práce autorky s předpisy, 

literaturou a judikaturou 

 

Práce používá – jak je patrno i z jejího zaměření, jak k tomu výše - především metodu 

analýzy a metodu historickou, a pokud se musela autorka vyrovnat s pohledem na věrnost 

implementací směrnic do tuzemského právního prostředí, jakož i s rozborem obdobné úpravy 

v dalších evropských zemích, pak komparativní metodu. Lze shrnout, že autorkou použité 
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vědecké metody zkoumání zvolenému tématu odpovídají a přispěly k naplnění cílů, jež si 

autorka v úvodu práce vytýčila.   

V práci autorka vychází a je předmětem jejího zkoumání v té době platná česká i 

komunitární právní úprava, jak i odpovídá tématickému zaměření práce, neboť stávající 

tuzemská úprava přebírá (byť nikoli dokonale, jak autorka dovozuje a je s ní třeba v tomto 

souhlasit) příslušné směrnice, připomínána je i úprava nového občanského zákoníku, zákona o 

obchodních korporacích, své rozbory autorka obohacuje a doplňuje bohatou judikaturou, 

v argumentech vychází z publikovaných vědeckých názorů a odkazuje na odborné publikace a 

časopisecké články v poměrně velké šíři. Lze shrnout, že k vypracování své disertační práce 

autorka použila reprezentativní počet různorodých pramenů tuzemských i zahraničních. 

Vytknout je ale možno autorce, že zejména v části A/ její práce se pro mnohost převzatých 

názorů a citované judikatury někdy vytrácí její vlastní názor na problémy, jež se tam 

konstatují, a chybí tak její vlastní závěry z provedeného zkoumání, v části B/, věnované nové 

právní úpravě, autorka občas sklouzává jen do parafrázování nové úpravy.    

  

Zhodnocení obsahu díla, jeho obsahové vyváženosti, logické provázanosti struktury 

práce  

     

Strukturování obsahu, co do částí díla, bylo v zásadě možné a je logické pro postup od 

obecného vymezení po konkrétní závěry. Odpovídá tak členění díla na Úvod s vytýčením 

zkoumaných cílů práce a užitých metod, přičemž základní rozdělení práce  na část A/ Právní 

úprava ochrany akcionářů v obchodním zákoníku a část B/ Právní úprava ochrany akcionářů 

dle zákona o obchodních korporacích pak reaguje na již zmíněnou situaci, v níž se autorka 

ocitla vzhledem k (tehdy předpokládanému) nabytí účinnosti nových předpisů a zrušení 

obchodního zákoníku, část C/ Ochrana akcionářů v zahraničních právních řádech je 

logickým doplněním k analýze tuzemských předpisů. Uvedenému schématu postupu práce 

odpovídá i členění části A/ od obecných poznámek v kapitole I. Obecně k ochraně akcionářů 

podle obchodního zákoníku ke zkoumání vlastního znění předmětné právní úpravy v kapitole 

II. Ustanovení § 196a obchodního zákoníku, kapitole III. Ustanovení § 193 odst. 2 

obchodního zákoníku a IV. Finanční asistence podle obchodního zákoníku, členění části B/ 

sleduje shodné v nové právní úpravě zákona o obchodních korporacích, část C/ pak 

v zahraničních právních úpravách (typicky v německé, rakouské, slovenské, britské). 

Obsahově dílo uzavírá (byť opomenut v úvodním obsahu) Závěr, v němž autorka stručně 

shrnuje vývoj úpravy v uvedených třech zkoumaných konkrétních úpravách, jak je dosud 

zakončen novým občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích. Práce tak 

logicky postupuje ve své struktuře jednotlivými uvedenými kapitolami v rámci plnění cílů 

práce.  

Práce je vyvážená a celkově přínosná, bez nějakých výraznějších slabších stránek, její 

těžiště spočívá v rozboru právních úprav co do tzv. vnitřního obchodování dle § 196a ObchZ, 

dispozic s majetkem podle § 193 odst. 2 ObchZ a tzv. finanční asistence. Pozitivem se jeví 

důkladnost autorky co do shromážděné judikatury, negativem slabší osobní vklad názorů 

autorky do práce. 

 

Přínosy práce a stupeň splnění stanovených cílů   

 

Pokud si autorka za cíl vytkla rozbor některých problémů právní úpravy ochrany 

akcionářů dle § 196a, § 193 odst. 2 ObchZ a úpravy tzv. finanční asistence, pak těmto 

záměrům dostála. O přínosech i záporech práce bylo již shora hovořeno, cennou stránkou 

práce je tedy ucelenost rozboru úpravy všech tří institutů, jeho obohacení o judikaturu i s 

promítnutím vývoje, přičemž autorka neopomíjí podrobit úroveň této právní úpravy srovnání 
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s úpravou směrnic Společenství; nedostatkem práce se může jevit mnohdy jen předložení 

popisu právní úpravy a judikatury čtenáři bez vlastních stanovisek autorky, zaujímaných po 

patřičné komplexní analýze zkoumaných institutů. 

Závěry, k nimž autorka v práci dospívá při hodnocení jak úpravy dnes již minulé v 

obchodním zákoníku, tak úpravy v zákoně o obchodních korporacích, jsou logicky 

odůvodněny a vyjádřeny vždy postupně v každé z částí práce, ve zkratce pak souhrnně v 

závěrečných částech práce. Zmíněná komplexnost spolu se shromážděním relevantních 

pramenů činí  předloženou práci autorky přínosnou jak pro právní teorii, tak i z hlediska 

praktického. 

 

Připomínky a náměty do diskuse a k obhajobě 

 

Jak bylo zmíněno již výše, mám za to, že autorka až přílišným přebíráním jí 

komentovaných rozhodnutí a názorů citovaných autorů do textu práce do jisté míry potlačila 

vlastní původnost své práce, jež tak je v některých částech možná spíše souborem 

komentovaných rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR a převzetím diskuse právních teoretiků než 

výsledkem jejího vlastního zkoumání a jejího vyhodnocení případných názorů na věc. 

Příkladem může být například část 13.2, str. 98 a násl. Pokud například na str. 32 na konci 

bodu 5.1.1 autorka konstatuje závěr Nejvyššího soudu ČR a k tomu ale v poznámce (18) 

uvedla, že vysloven byl Nejvyšším soudem ČR i jiný názor, bylo na místě zaujmout vlastní 

stanovisko k dané otázce, shodné platí u textu na str. 180-181, str. 185 prostřední odstavec, aj. 

Obdobně při zkoumání limitu § 193 odst. 2 ObchZ autorka ve výkladu (str. 96 – 97 shora) 

lavíruje a pokud se přiklání k jednomu názoru, pak bez zřetelného zdůvodnění a jen následně 

cituje jiný názor prof. Dědiče. Bližší zdůvodnění, proč se autorka přiklání právě k některému 

z možných názorů k výkladu úpravy, také mnohdy chybí, například u části na str. 130. 

Rovněž se domnívám se, že argument – „v zájmu právní jistoty“, jak s ním pracuje autorka 

např. na str. 79 (uprostřed) nebo str. 93 shora,  není přesvědčivý.  Podle mého názoru autorka 

mohla také více vytěžit z popisů zahraničních úprav, zde bylo vždy možno hodnotit klady i 

zápory úpravy v jednotlivých zemích ve vztahu k tuzemské právní úpravě i k úpravě směrnic.  

 Na druhé straně prokazuje autorka i potřebnou míru teoretických znalostí, schopnost 

pracovat s právním předpisem, odbornou literaturou i judikaturou a práce obsahuje dílčí 

kritická hodnocení stávající úpravy i soudních rozhodnutí a podnětné myšlenky a návrhy.   

K obhajobě: V části práce, jež se týká úpravy § 255 ZOK a porovnání s dosavadní 

úpravou § 196a ObchZ (str. 160 a násl.), autorka pracuje s pojmem „majetek společnosti“; 

vymezení  tohoto pojmu je ale dnes jiné, než tomu bylo v ObchZ. V ústním doplnění v 

rámci obhajoby práce by proto autorka měla doplnit svůj rozbor o současné vymezení 

tohoto pojmu, uvést typ smluv, o které může v praxi jít a rovněž patřičně zdůvodnit své 

stanovisko k otázce, zda takovým typem smluv může být smlouva, jejímž předmětem má být 

peněžité plnění, či nikoli. 

Rovněž stojí za doplnění při obhajobě práce jen velmi stručná poznámka o ochraně 

věřitelů (str. 184 práce) při transakcích, spadajících pod režim § 255 ZOK, ač právě v tomto 

ohledu oproti předchozí úpravě v ObchZ je rozdíl velmi markantní.     

  

Závěrečné doporučení 

  

     Vzhledem k tomu, že předloženou práci hodnotím jako odpovídající požadavkům, 

jež jsou na takovou práci kladeny, práci doporučuji k obhajobě před příslušnou komisí.  

 

 

V Praze dne 9. května 2014                                                                             JUDr. Jiří Macek  


