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P o s u d e k   diplomové práce   

 

Diplomant         :    C H L U P  Marek  

Název práce     :    Monistická organizační struktura české akciové společnosti 

                               po rekodifikaci soukromého práva 

Rozsah práce   :     66 stran textu 

Datum odevzdání : 13. 3. 2016 

 

Aktuálnost tématu 

Posuzované téma diplomové práce je zcela aktuální, neboť  v důsledku rekodifikace 
soukromého práva, byla dána možnost zakládat akciové společnosti na monistickém 
principu. Ten dřív mohl být využíván jen při zakládání těchto společností 
s nadnárodním prvkem, tj. u evropské společnosti. 

 Náročnost tématu 

Vzhledem k tomu, že nová právní úprava nabyla účinnost v r. 2012, není na trhu příliš 
mnoho odborných publikací, které by se touto problematikou více zabývaly. Diplomant 
tedy mohl čerpat jen z omezeného počtu publikací, které se k danému tématu, 
zejména kriticky, vyjadřují. A v tomto duchu se odvíjí i tato práce, což hodnotím 
pozitivně. Jde o poměrně náročnou problematik, protože, má-li být kritizována, musí ji 
posuzovatel dobře znát, aby byl schopen své názory řádně zargumentovat. 

Cíl práce a jeho splnění  

Cíl práce spočívá v popsání české právní úpravy monistické organizační struktury 
s upozorněním na výkladové problémy. A těch je mnoho a diplomant na ně správně, 
zejména kriticky, upozorňuje.  

Stanovený cíl diplomant splnil. 

Logická stavba práce 

Posuzovaná práce je rozdělena do čtyř kapitol včetně úvodu a závěru. Kapitoly, stejně 
jakož i podkapitoly, které každou kapitolu vnitřně člení, na sebe logicky navazují. 

Diplomant postupuje od obecného ke zvláštnímu, takže v první kapitole, která je 
úvodem, obecně charakterizuje rekodifikaci s tím, že forma kterou zákonodárce zvolil, 

nepovažuje za nejšťastnější. Druhá kapitola vymezuje problematiku řízení a správu 
společností, ve které se zabývá regulací akciových společností a jejich vnitřní 

organizační strukturou  Ve třetí kapitole, která je skutečně velice podrobná, 
pojednává o právní úpravě obsažené v zákoně o obchodních organizacích se 

zaměřením na monistický princip. Čtvrtá kapitola je kapitolou závěrečnou, která 
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shrnuje diplomantovy kritické názory na právní úpravu monistického modelu akciové 
společnosti v zákoně o obchodních společnostech. Takto zpracovanou logickou 
stavbu diplomové práce považuji za zcela vyhovující. 

Obsahová úroveň 

 
Po obsahové stránce nemám v podstatě žádné připomínky, které bych diplomantovi 
mohla vytknout. Stejně jako on, i já zaujímá kritické hodnocení monistické úpravy 
akciových společností v zákoně o obchodních organizacích. 
Snad jen dvě drobnosti ke str. 17, kdy není zcela jasné, které majitele má autor na 
mysli?  Je představenstvo zodpovědné za každodenní činnost podniku nebo 
společnosti?  
Obsahová úroveň je na velmi slušném stupni, diplomant se vyjadřuje o daném tématu 
se zaujetím a značným přehledem. Prokázal, že umí pracovat i s odbornou literaturou, 
stejně jako i se soudními judikáty. Odkazů je v práci víc jak dvě stě padesát. 

Formální úroveň  

K této úrovni mám několik připomínek, které se týkají např. psaní velkých písmen (str. 
5), překlepů (str. 7, 19, 40, 45, 48, 49, 51) . Jaké užší vztahy má diplomant na mysli (str. 
18). Nadpis podkapitoly 3.1 mohl být doplněn, že jde po r. 1989, neboť kapitálové 
společnosti zde existovaly i v době předcházející, byť jen v rámci zahraničního 
obchodu. O které společnosti, které si samy mohly zvolit mezi monistickou a 
dualistickou strukturou, se jedná? (str. 20). Uveden nesprávně odstavec u § 777 ZOK 
(str. 21), byl zákon o veřejných rejstřících....... novelizován (str. 24), nepřesné 
skloňování (str. 26, 33, 59), u některých paragrafů tečky před odstavcem (např. str. 
40, 41, 42). Nesrozumitelné vyjádření předsedy správní rady, které však nevyplývá z § 
461 odst. 1, ale z § 462 ZOK  

Celkové zhodnocení 

Na základě výše řečeného považuji diplomovou práci za způsobilou obhajoby. 
Diplomant se s problematikou dobře seznámil, umí se v ní orientovat a zaujmout i 
kritické hodnocení dané problematiky. 

Navrhovaná klasifikace:  v e l m i   d o b ř e  

 

 

Praha, duben 2016 

                                                                       Zahradníčková 

                                                                           oponent 


