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Posudek oponenta diplomové práce 

  

Jméno diplomanta:  Kateřina Joklíková 

Téma diplomové práce: Podíl ve společnosti s ručením omezeným jako předmět 

právních vztahů, kmenový list 

Rozsah:        73 stran vlastního textu 

Datum odevzdání práce: 15. 3. 2016 tištěná (elektronická verze 13. 3. 2016) 

 

Aktuálnost (novost) tématu:  

Zvolené téma je s ohledem na novou úpravu práva obchodních korporací a odbornou diskusi, 

která se o něm vede, dostatečně aktuální. 

Jde-li o novost tématu, je mu odbornou veřejností sice věnována dostatečná pozornost, nelze 

jej ale považovat za dostatečně zpracované. 

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

Téma je z hlediska úrovně teoretických znalostí vyžadovaných pro jeho zpracování 

standardní. Postačují znalosti z oblasti práva obchodních korporací. Rovněž náročnost 

tématu z hlediska dostupných zdrojů je standardní. Diplomantem řešené otázky jsou vesměs 

pokryty odbornou literaturou, mnohdy lze čerpat i z judikatury. Komparace se zahraničními 

úpravami by byla vhodná, ale diplomantka ji neprovádí. 

Hodnocení práce 

1) splnění cíle práce  

Diplomantka si vytkla v úvodu práce za cíl „představit podíl ve společnosti s ručením 

omezeným, ale především si klade za cíl pojednat o jednotlivých fázích převodu podílu, 

kmenového listu a poukázat na interpretační problémy spjaté s novým korporačním právem. 

(str. 1).  

Vymezení cíle lze v zásadě akceptovat. Cíl, který si diplomantka vytkla, se jí daří naplnit.  

2) samostatnost při zpracování tématu 

Nelze pochybovat o tom, že práce byla vypracována diplomantkou zcela samostatně. 

Diplomantka předkládá k jednotlivým otázkám, které zkoumá, názory doktríny a zaujímá 

k nim i vlastní argumentačně podložená stanoviska. V práci je tak patrné tvůrčí uchopení 

tématu diplomantkou.  

3) logická stavba práce 

Práce vyjma úvodu a závěru je rozdělena do pěti kapitol. První kapitola je věnována 

vymezení pojmu podílu. Druhá kapitola se zabývá předpoklady převodu podílu. Ve třetí části 

diplomantka rozebírá otázky související se smlouvou o převodu podílu. Čtvrtá kapitola 

pojednává o dalších vybraných institutech souvisejících s převodem podílu, tj. povinností 

loajality, ručením převodce podílu, finanční asistencí při převodu podílu a nabytí podílu od 

neoprávněného. V páté kapitole se diplomantka zaměřuje na kmenový list a jeho převod. 

Systematika práce je zvolena tradičně a vhodně. 

V práci postrádám na konci každé kapitoly dílčí shrnutí.  
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4) hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu) 

Předloženou práci považuji po obsahové stránce za zdařilou; diplomantka otvírá mnoho 

zajímavých otázek souvisejících s tématem a snaží se na ně hledat odpovědi. Práce není 

popisná, analýza problematických otázek je za využití reprezentativních zdrojů dostatečná.  

Dovolím si připojit několik věcných poznámek k obsahu práce. Na str. 3 diplomantka uvádí, 

že je podíl věcí v právním smyslu. Publikoval někdo odlišný názor? Na str. 5 se diplomantka 

zabývá vkladem, aniž ale rozlišuje, zda má na mysli předmět vkladu, vkladovou povinnost 

anebo jmenovitou hodnotu vkladu. Na str. 8 diplomantka vylučuje možnost některá práva 

spojená s podílem samostatně převést, aniž se této otázce hlouběji věnuje. Co například 

postoupení práva na podíl na zisku? Na str. 10 se diplomantka zabývá otázkou rozdělení 

podílu. Jsou ji známé jiné než jí uváděné názory na zkoumanou otázku? Je věcný rozdíl mezi 

rozdělením podílu v souvislosti s převodem anebo bez něj? Na str. 12 v poznámce pod čarou 

č. 53 diplomantka odkazuje na závěry stanoviska Nejvyššího soudu sp. zn. Cpjn 204/2015, 

aniž jej rozebírá a kriticky hodnotí: lze z absence zápisu údaje, který nemá být podle názoru 

Nejvyššího soudu zapisován, činit nějaké závěry s ohledem na materiální publicitu 

obchodního rejstříku? V poznámce pod čarou 120 diplomantka uvádí možnost obejítí 

zákonného požadavku na formu notářského zápisu rozhodováním per rollam. S tímto 

závěrem nemohu souhlasit. U abandonního práva, které diplomantka rozebírá na str. 27 a 

násl., je základní otázkou, zda společenská smlouva může rozšířit případy vystoupení 

společníka ze společnosti nad zákonný rámec; tak se ale diplomantka otázce nevěnuje. Na 

str. 33 diplomantka v souvislosti s darováním podílu zmiňuje problematičnost darování 

s ohledem na možnost odvolat dar pro nevděk. Tato otázka by si zasloužila hlubší rozbor. U 

problematiky řešené na str. 34 nabízím diplomantce ještě jiný možný pohled: otázka může 

znít totiž tak, zda změnou společenské smlouvy je jen změna jejího obsahu, nikoli smluvních 

stran. Na str. 35 diplomantka velmi široce vymezuje podstatné náležitosti smlouvy o převodu 

podílu. Na str. 39 absentují závěry o důsledcích porušení předkupního práva. Na str. 56 

diplomantka píše o povinnosti podíl vydat. Jak takové vydání podílu vypadá? Co myslí 

diplomantka vyjádřením, že převoditelnost podílu je takřka neomezená (str. 57) a jak se staví 

k tomu, že kmenový list nemůže být veřejně nabízen (§ 137 odst. 4 z. o. k.), ale může být 

předmětem veřejného návrhu smlouvy (str. 58)?  

5) práce s literaturou 

Použité zdroje, jde-li o českou tvorbu, jsou reprezentativní. Zdroje zahraniční provenience 

zcela absentují. Diplomantka rovněž ve značném rozsahu pracuje i s českou judikaturou.  

U citací děl od více autorů je překvapivý způsob citace z hlediska řazení iniciál křestních jmen 

u jednotlivých spoluautorů.  

Z bohatého poznámkového aparátu je patrné, že s převážnou většinou v přehledu literatury 

uvedených zdrojů diplomantka pracovala. Výhradu ale činím k tomu, že v poznámkách pod 

čarou jsou obsaženy i odkazy na zákonná ustanovení, která by měla být ve vlastním textu 

práce. 

6) jazyková a stylistická úroveň  

Jazyková úroveň textu je standardní. 

Stylistická úroveň práce je mírně nadstandardní, drobnou výtku činím ohledně používání 

zkratek právních předpisů bez souvislosti s konkrétním ustanovením (např. zkratka ZOK na 

str. 3). 

Gramatická úroveň práce je standardní.  
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Srozumitelnosti textu je standardní. 

7) úprava práce (text, grafy, tabulky) 

Úprava práce je standardní.  

Otázky k zodpovězení při obhajobě 

Otázky k zodpovězení při obhajobě byly položeny již výše pod bodem 4. 

Závěrečné hodnocení 

Práci považuji až za zdařilou a způsobilou pro připuštění k ústní obhajobě. Předběžně 

navrhuji diplomovou práci ohodnotit klasifikačním stupněm výborně až velmi dobře 

v závislosti na výsledku ústní obhajoby. 

 

 V Praze dne 25. dubna 2016 

 

 

JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D. 

          oponent diplomové práce  


