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1. Aktuálnost tématu: 

Téma Postavení valné hromady společnosti s ručením omezeným je aktuálním tématem pro 

diplomovou práci zejména z důvodu nové úpravy soukromého práva. Jde o téma, ve kterém se 

střetávají teoretické právní otázky s potřebami právní praxe. 

 

2. Náročnost tématu: 

Diplomantka se musela seznámit s příslušnou právní úpravou v zákoně o obchodních korporacích a 

v občanském zákoníku, prostudovat odpovídající soudní judikaturu a odbornou právní literaturu 

tuzemskou i zahraniční.  Autorka v některých případech zejména sledovala vývoj německé právní 

úpravy zvoleného tématu. 

3. Kritéria hodnocení práce: 

Autorka si vymezuje cíl diplomové práce na straně 4 takto: „Cílem této práce je poskytnout základní 

přehled a charakteristiku vybraných oblastí právní úpravy a v jejich rámci analyzovat vztah valné 

hromady a ostatních orgánů společnosti s ručením omezeným, tedy in concreto jejího statutárního a 

kontrolního orgánu a případně rovněž jejich jednotlivých členů.“  Diplomová práce byla hodnocena 

zejména z hlediska takto vymezeného cíle. Diplomantka v zásadě vytýčený cíl splnila. 

Diplomová práce je opatřena úvodem a závěrem a dále je rozdělena do dvou částí, které jsou ještě 

vnitřně členěny.  V jedné části diplomantka provádí analýzu působení valné hromady na ostatní orgány 

společnosti, v druhé části jde o rozbor působení ostatních orgánů společnosti na valnou hromadu. 

Volba systematiky diplomové práce je věcí rozhodnutí diplomanta. Z hlediska zvoleného tématu však 

nepovažuji vybrané schéma za optimální, protože poněkud postrádám část, která by obecně postihla 

postavení valné hromady ve struktuře orgánů společnosti a komplexně vymezila její působnost.  

Diplomantka se seznámila s českou odbornou právní literaturou a s vybranou zahraniční literaturou. 

Literatura je citována a je na ní odkazováno v souladu s obecně zavedenými citačními pravidly. V práci 

jsou zastoupeny i odkazy na judikaturu soudů.  

Jazyková a stylistická úroveň diplomové práce je velmi solidní. 

4. Další vyjádření k práci: 



Dále uvádím některé dílčí připomínky k práci: 

• vyjádření na straně 4, že vůle valné hromady je vůlí společnosti, považuji za diskusní, 

• problematika přerušení valné hromady na straně 45 je pojednána poněkud rámcově, ne zcela 

komplexním způsobem, 

• oceňuji alespoň omezené zapracování zejména německé právní úpravy problematiky ke 

srovnání na některých místech práce, např. s. 10 nebo s. 25 

  

5. Otázky k zodpovězení při obhajobě: 

Pojednejte o podmínkách konání valné hromady společnosti s ručením omezeným ve více dnech. 

6. Doporučení práce k obhajobě: 

Práce splňuje požadavky kladené na diplomovou práci, a proto ji doporučuji k ústní obhajobě. 

7. Navržený klasifikační stupeň: 

Diplomovou práci hodnotím předběžně před provedením ústní obhajoby mezi stupni velmi dobře a 

dobře  

 

 

V Praze dne 26. 11. 2016     doc. JUDr. Petr Liška, Ph.D., LL. M. 

 


