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P o s u d e k 
 

rigorózní práce. Mgr.  Jana  F i š e r a  nazvané Založení a vznik společnosti 
s ručením omezeným 

  
Posuzovaná práce je přepracovanou prací, která nebyla jako rigorózní práce uznána 
při ústní obhajobě konané na začátku loňského roku. Na základě připomínek 
uvedených v posudku jednoho z oponentů, byla nově předkládaná práce v jejich 
 smyslu autorem doplněna a  zpřesněna. 
 
Protože rigorózní práce byla zpracována ještě v období, kdy byl účinný  obchodní 
zákoník, tak v tomto duchu je zpracována i nová verze, ačkoliv k takto pojaté práci 
lze mít výhrady. Na základě této skutečnosti bude obhajoba práce vedena jen ve 
smyslu úpravy obsažené v novém občanském zákoníku a zákoně o obchodních 
korporacích. 
 
Pokud jde o o b s a h o v o u stránku práce lze konstatovat, že se zabývá všemi 
nejdůležitějšími aspekty založení a vzniku této kapitálové společnosti. Práci po 
přepracování autor rozdělil již jen do dvou částí (původně do tří), kdy v první se 
zabývá obecným pojetím společnosti s ručením omezeným (např. vývojem její právní 
úpravy a charakteristickými znaky), ve druhé pak již samotným založením, např. 
samotnými zakladateli, zakladatelským dokumenty, vkladů, oprávněními k podnikání 
až k zápisu založené společnosti do obchodního rejstříku. 
 
Práce obsahuje řadu odkazů, je jich víc jak dvě stě padesát, a to jak na odbornou 
literaturu, tak i na ustanovení právních předpisů, ale i některá soudní rozhodnutí. 
 
Přestože se jedná o práci přepracovanou, autor se dopouští různých nepřesností, 
k nimž např. počítám str. 10, kdy není pravdou, že zákon o obchodních korporacích 
nahradil část obchodního zákoníku, nebo na str. 11, že obecné pojetí obchodních 
korporací zůstává stejné, když tento pojem obchodní zákoník neznal. Na str. 21 autor 
konstatuje, že společníci za něco ručí. Co má autor na mysli, když ti ručí jen za dluhy 
společnosti. Na str. 24 je ve dvou odstavcích uvedeno, že jednatel jedná jménem 
společnosti a hned v následujícím že jedná za společnost. Co je správné, podle 
současné právní úpravy a proč? Na str. 25 považuji za nepřesné ustanovení o 
zákazu konkurence. Z čeho vychází tvrzení, že zákon o obchodních korporacích má 
vlastní úpravu veřejné listiny v ust. § 772, když ten pojednává o rozdělení 
likvidačního zůstatku sociálního družstva – str. 30. Mám za to, že názor na str. 32 je 
mylný ohledně notářského ověření. Proč by cizinec nemohl navštívit notáře ve své 
zemi a musel si nechat plnou moc ověřit notářem v Čechách? 
 
F o r m á l n í  zpracování práce hodnotím vcelku pozitivně, neboť neobsahuje ani 
gramatické ani chyby jiného rázu. Naprostá maličkost se týká např. str. 22, kdy 
společník neručí v omezeném množství, ale snad měl autor na mysli určitou výši. 
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Přestože mám výhradu, kterou jsem již výše uvedla, doporučuji ústní obhajobu této 
posuzované rigorózní práce. Rigorózant si musí být vědom, že obhajoba bude 
vedena ve smyslu úpravy v novém občanském zákoníku a v zákoně o obchodních 
korporacích, zejména musí dokonale zvládnout odlišnosti  od staré právní úpravy v 
těchto nových úpravách.  
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