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V případě řadě musím vyjádřit svou omluvu a lítost nad pozdním zpracováním a odevzdáním 

posudku, k čemuž došlo v důsledku neúmyslného založení práce do archivu obhájených prací. 

 

1. Aktuálnost (novost) tématu: 

Aktuálnost tématu je relativně vysoká s ohledem na rekodifikaci soukromého práva a novinky 

v oblasti relevantní úpravy. 

 

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

Poněkud vyšší náročnost tématu je dána nutností reagovat na nové výkladové otázky, jež 

v době odevzdání práce byly doktrínou jednotně řešeny. 

 

3. Kritéria hodnocení práce: 

 

A.  Splnění cíle práce 

Autorem stanovené cíle byly naplněny. 

 

B.  Samostatnost při zpracování tématu 

Autor při zpracování tématu prokázal schopnost odborné práce s prameny, dílo však na nich 

není závislé, když obsahuje mnohé poznatky formulované přímo autorem. 

 

C.  Logická stavba práce 

Systematika byla vhodně zvolena. Obzvlášť musím ocenit důkladnost, s jakou jsou rozebrány 

jednotlivé relevantní aspekty práce – například kapitoly věnované zastoupení společníka na 

valné hromadě zahrnují nejen otázky obvykle traktované v obchodněprávních textech, ale 

zpracovávají i další případy a jejich řešení na základě obecné úpravy. 

 

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

Autor k vypracování textu použil vysoký počet pramenů. Práce s literaturou včetně způsobu 

citací odpovídá požadavkům kladeným na odborný text, jakým je rigorózní práce. 

 

E.  Hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu) 

Rigorozant velmi detailně analyzuje zvolené téma a opakovaně předkládá relevantní závěry 

k jednotlivým otázkám. Oceňuji především komplexnost zpracování tématu, když práce 



 

 

představuje ucelený obraz aktuální úpravy. Jedinou výtku bych měl k absenci srovnání 

s některou ze zahraničních úprav. 

 

F.  Úprava práce (text, grafy, tabulky) 

Úprava práce je standardní a neobsahuje žádné grafy ani tabulky. 

 

G.  Jazyková a stylistická úroveň 

Jazyková a gramatická úroveň textu plně odpovídá standardům rigorózní práce.  

 

4.  Případné další vyjádření k práci: 

Nesporným kladem práce je komplexní zmapování sporných otázek rekodifikace. Tyto otázky 

autor nejen dokáže řádně předestřít, ale i poukázat na aktuální doktrinální náhled a nabídnout i 

vlastní odůvodněný názor (jako jeden příklad z mnoha – působnost valné hromady 

k rozhodnutí o vyloučení společníka – str. 42 a násl.). 

 

 str. 29 – Nesprávné je tvrzení, že zastupovat společnost s ručením omezeným může 

jenom statutární orgán. 

 str. 45 – Tvrzení o tom, že valná hromada rozhoduje jen o odměně za výkon funkce a 

nikoliv o plnění z jiného právního titulu (opřené o dosavadní judikaturu), neobstojí ve 

světle nového § 61 ZOK. 

 

 

5.  Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 

 Mohou společníci na valné hromadě vyhradit novou záležitost do působnosti valné 

hromady a ihned na tomtéž zasedání v této nové působnosti rozhodnout? 

 Proč zakládá absence zápisu z valné hromady neplatnost na ní přijatých usnesení? A 

jak lze postupovat v případě, že zápis bude děj na valné hromadě zachycovat odchylně 

od skutečnosti? 

 

 

6.  Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě: 

Lze konstatovat, že autor v dosti širokém rozsahu analyzoval zvolené téma, prokázal svou 

schopnost samostatné tvůrčí činnosti a předložil vysoce kvalitní text, který překračuje úroveň 

běžnou u rigorózních prací. Proto navrhuji práci připustit k obhajobě. 

 

 

V Praze dne 28. 5. 2015 

 

 

             JUDr. Daniel Patěk, Ph. D. 

              oponent rigorózní práce 


