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P o s u d e k 
 

rigorózní práce p. Davida  P y t e l y  nazvané 
 Valná hromada společnosti s ručením omezeným po rekodifikaci (působnost, 

svolání, usnášeníschopnost, účast a průběh) 
 
 

  
Téma posuzované rigorózní práce uvedeného názvu je možno považovat za téma 
nejen důležité, ale i nosné jak pro samotné společníky v těchto kapitálových 
společnostech, tak i zajímavé pro odbornou i laickou veřejnost, i když této veřejnosti 
není práce určena. Třebaže jde o vrcholný orgán obligatorně vytvářený v těchto 
společnostech, neexistuje mnoho publikací, které by takto komplexně zpracovaly 
výše zvolené téma. 
 
O b s a h o v o u  stránku práce hodnotím vysoce pozitivně, a to nejen pro 
komplexní zpracování vybraného tématu, zejména však pro názory a závěry, ke 
kterým se autor dopracoval. Aby mohl takto kvalitně  zpracovanou látku předložit - 
obsahuje téměř 150 stran a přes čtyři stovky poznámek pod čarou - musel se 
rigorózant dokonale seznámit nejen s právní úpravou (minulou i současnou), ale i 
s velkým počtem odborných titulů, a to jak monografických, tak i časopiseckých, 
judikaturu nevyjímajíc. 
Práce se skládá z pěti kapitol, kromě úvodu a závěru, které pak autor člení do 
značného počtu podkapitol a ty pak dále členěných. V prvních třech kapitolách se 
věnuje obecným otázkám (stručným historickým úvodem do právní úpravy 
společnosti a s ní spojeným pojmům, jakož i orgánům společnosti). Čtvrtá kapitola 
velice podrobně zpracovaná (od str. 26 do str.139) se věnuje valné hromadě a 
otázkám obsaženým v názvu práce.  
Jako cíl práce si rigorózant vytkl identifikovat změny spojené s novou právní úpravou 
valné hromady a upozornit na její problematická či sporná místa, jak uvádí na str. 8. 
Za tím účelem nejprve pojednává o právní úpravě obsažené v obchodním zákoníku, 
aby ji porovnal s úpravou v novém občanském zákoníku a dospěl tak k určitému 
závěru. 
 
K obsahu práce mám několik málo připomínek.  
Tak např. ke str. 15, kdy autor hovoří o korporacích a uvádí, že se jedná o sdružení 
občanů. Mohou být členy i právnické osoby? Na str. 18 hovoří autor o důležitosti 
vymezit pojem společnost, při tom  její definici nevymezuje, odkazuje jen na 
literaturu. Na str. 23 s odkazem na pozn.č. 71 za znak kapitálové společnosti 
konstatuje m.j. oddělení majetku společnosti a společníka. To se však týká všech 
obchodních společností, nikoliv jen kapitálových. Na str. 25 a násl. hovoří o orgánech 
a subjektech, přičemž se o žádný subjekt, dle mého názoru, nemůže jednat. 
Podobně na str. 50 považuje za subjekt jednatele nebo valnou hromadu, tak i na str. 
63, kde m.j. uvádí, že  svolání vlané hromady nespadá do působnosti statutárního 
orgánu(?) 
 
F o r m á l n í  zpracování práce hodnotím rovněž pozitivně, i když mám několik málo 
připomínek. Tak např. seznam zkratek na str. 6 v podstatě žádné zkratky - s výjimkou  
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SPE - žádné neobsahuje, kromě toho jsou např. některé zákony uvedeny bez jejich 
novelizací.  
Na rozdíl od mnoha jiných práci tohoto zaměření jsem nenašla mnoho chyb, o to víc 
zaráží gramatická chyba v textu na str. 15 pozn. 62 – společnosti přizpůsobili! nebo 
str. 27 úpravy dovodili! Na mnoha místech odkazuje na část jurisprudence a přitom 
se jedná jen o názor jednotlivce (str. 25,39, 49, 51, 52, 53 atd., atd. V nadpisu na str. 
74 je záměna podmětu s podnětem, na str. 104 jde rovněž o nadpis, kdy se nejedná 
o povahu plné moci, tou je jednostranný právní úkon, ale spíše o obsah plné moci. 
 
Bez ohledu na vytčené nepřesnosti, je možno shrnout, že celkově posuzovanou 
rigorózní práci hodnotím pozitivně, jak jsem již zmínila v úvodu. Je napsána 
inteligentně, čtivě a srozumitelně, autor má schopnost vyjadřovat své myšlenky a 
názory jasně precizně. Rovněž má ucelený přehled o současné, ale i minulé právní 
úpravě, bez které by nemohl provádět vytčená srovnání.  
 
Doporučuji ústní obhajobu této posuzované rigorózní práce, neboť splňuje všechny 
požadavky na tyto práce kladené. Po úspěšné ústní zkoušce navrhuji, aby autorovi 
byl udělen titul JUDr. 
 
Otázky pro obhajobu – po zodpovězení těch, které byly v posudku uvedeny 
 
1.  Oponentku by zajímalo, proč je rigorózantovi blízká valná hromada? 
2.  Proč dozorčí radu nepovažuje autor za orgán fakultativní? 
3. Je valná hromada skutečně složena ze všech společníků nebo jen z přítomných 
společníků? 
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