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1. Aktuálnost (novost) tématu: 

Předmětem diplomové práce je téma, které nabylo na aktuálnosti zejména v souvislosti 

s rekodifikací českého soukromého práva, respektive se změnou právní úpravy korporačního 

práva, která odstranila numerus clausus druhů akcií. Volba tématu je tudíž vhodná.   

 

 

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

Téma je náročné na znalost právní úpravy i na teoretické znalosti vztahující se zejména 

k posuzování kogentnosti a dispozitivnosti právní úpravy. Téma je v odborné literatuře  

zpracováno v článcích, souhrnná monografie vydána nebyla. Názory komercialistů na 

zvolenou problematiku se různí. Proto má diplomant široký prostor  prezentovat vlastní 

závěry.   

 

 

3. Kritéria hodnocení práce: 

 

A.  Splnění cíle práce 

Cílem práce bylo dle vyjádření autora provedení důkladné analýzy  a rozboru právní úpravy 

druhů akcií v úpravě zákona o obchodních korporacích s odkazy na úpravu předchozí a 

následně i srovnání české právní úpravy s úpravou druhů akcií ve vybraných zemích. Takový 

cíl je velmi ambiciózní, autorovi se jej zcela naplnit nepodařilo (viz záměr důkladné analýzy), 

nicméně lze konstatovat částečné splnění odpovídající zaměření a  úloze diplomové práce 

 

B.   Logická stavba práce 

Systematika práce je přehledná. Výhrady mám k názvu 3. a 4. kapitoly (akcie se zvláštními 

práva jsou také druhem akcií). Text obsažený v závěru práce patří spíše do úvodu, neboť 

v něm autor uvádí stručný obsah předchozích kapitol.     

 

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

Seznam literatury je dostatečně rozsáhlý a zahrnuje jak tuzemské, tak zahraniční  odborné 

publikace.  Diplomant pracuje s literaturou v souladu s citačními standardy a gramaticky 

přesně.  

 

D.   Hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu) 

 

Je zřejmé, že se student s  tématem  seznámil. Analýza jednotlivých problémů není příliš 

hluboká. Autor ale poukazuje na některé  sporné otázky a většinou vyjadřuje svůj názor na ně. 

Některé závěry vyznívají zkratkově (např. hned na s. 3 zdůvodnění původu pojetí cenného 

papíru jako jiné majetkové hodnoty).     Zařazení pojednání o zahraničních úpravách je jistě 



na místě. Text je ale dosti nepřesný. Vedle odkazů na zahraniční pramen by bylo ku 

prospěchu věci  odcitování  i příslušného  ustanovení zahraničního právního předpisu.  

 

 

E.   Úprava práce (text, grafy, tabulky) 

Po formální stránce má práce standardní úroveň.  

 

Grafy a tabulky: Ne  

 

F.  Jazyková a stylistická úroveň 

 

Stylistická úroveň textu  je dobrá, v práci se ale vyskytují některé formulační neobratnosti.     

 

4.  Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 

Z dalších připomínek lze upozornit například na následující: na s. 6 autor prezentuje názor, že 

s akcií lze spojit povinnosti, což ze zákonného textu nevyplývá a už vůbec ne z  „pojmového 

vymezení“ akcie, jak se uvádí  na téže straně.  Zřejmá chyba je na str. 7, neboť na rozdíl od 

toho, co uvádí diplomant v textu, akcii nelze vydat před jejím úplným splacením. Vkladová 

povinnost do ní tudíž není  inkorporována. Výčet ustanovení vztahujících se k rozdělení zisku 

uváděný na s. 7 evokuje, že jde o výčet taxativní. Tak tomu ale není, neboť se k tomuto právu 

vztahují i další ustanovení. K vymezení kmenové akcie na s. 12 lze dodat, se kmenová akcie 

je charakteristická nejen tím, že jsou s ní spojena (jen) základní/standardní akcionářská práva, 

ale že tato práva jsou s ní spojena v zákonem (dispozitivně) stanoveném rozsahu.   

 

Při obhajobě by měl student mimo jiné vysvětlit, jak se shoduje s jeho názorem vyjádřeným 

na s. 19 o přípustnosti spojit s akcií např. právo garážovat v nebytových prostorách 

společnosti či užívat jiný majetek společnosti, resp. spojovat s akcií i jiná čistě neúčastnická 

práva, kogentní zákaz nezasahovat do obchodního vedení (o kterém tedy rozhoduje výlučně 

představenstvo). Dále by měl diplomant zodpovědět otázku, jak mohou vlastníci tzv. priority 

shares získat na základě těchto akcií kontrolu nad rozhodováním statutárního orgánu.    

 

6.  Doporučení  práce k obhajobě a navržený klasifikační stupeň: 

 

Diplomová práce přes výše uvedené výhrady splňuje předpoklady kladené na tento typ 

odborného textu a doporučuji ji k obhajobě. Předběžně navrhuji klasifikovat ji  stupněm  

„dobře“ až „velmi dobře“ v závislosti na vystoupení studenta při obhajobě.  

 

 

V Praze dne  25. května 2016 

 

       prof.   JUDr. Stanislava Černá, CSc.   

                                                                                       vedoucí diplomové práce  

 

 

 

 

 

 


