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Aktuálnost (novost) tématu  

Téma ukončení účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným není tématem novým, 

avšak jeho aktuálnost je dána novou právní úpravou společnosti s ručením omezeným a 

rozsahem odborné diskuse, která se na jejím základě rozvinula. 

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

Téma je z hlediska náročnosti zpracování, pokud jde o rozsah právní úpravy, doktrinální 

zpracování a judikaturu, standardní. 

Hodnocení práce 

1) splnění cíle práce  

Diplomantka si za cíl práce vytkla popsat jednotlivé možnosti zániku účasti společníka a 

pokusit se odpovědět na některé otázky, které se v souvislosti s relativně novou právní 

úpravou zákona o obchodních korporacích objevily. Takto vytčený cíl je však nedostatečný, a 

to z důvodu rezignace na jakékoli tvůrčí uchopení tématu, pro důraz na popisnost a pro 

přílišnou obecnost, která brání provedení hlubší analýzy zkoumané problematiky, resp. dílčích 

otázek, a o níž by mělo být v diplomové práci usilováno. Bohužel samotné zpracování tématu 

z tohoto vymezeného cíle příliš nevybočuje. Práce má přehledový charakter. 

2) samostatnost při zpracování tématu 

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

3) logická stavba práce 

Struktura práce není zvolena vhodně. První kapitolu věnuje diplomantka úvodu, další dvě 

kapitoly obecnému vymezení společnosti s ručením omezeným a jejím společníkům. Tyto 

části jsou ale zcela zbytečné a nic užitečného nepřinášejí. Byla-li by práce o ně očištěna, 

nesplnila by diplomantka formální požadavek na rozsah práce.  

V dalších kapitolách diplomantka k tématu přistoupila tak, že se v samostatných kapitolách 

věnuje izolovaně vybraným způsobům ukončení účasti společníka ve společnosti s ručením 

omezeným. Tyto kapitoly prokládá instituty, které nepatří mezi způsoby ukončení účasti, 

nýbrž mezi následky ukončení účasti, a činí tak zcela nesystematicky; kapitola 7 Vypořádací 

podíl je zařazena mezi kapitolu 6 věnovanou převodu podílu a kapitolu 8 zaměřenou na 

otázku zrušení konkurzu pro nedostatek majetku společníka; kapitola 9.3 Uvolněný podíl je 

zařazena do kapitoly 9 Vyloučení společníka ze společnosti, přičemž si diplomantka nejspíše 

neuvědomuje, že uvolněný podíl má širší uplatnění než jen při vyloučení společníka ze 

společnosti. Jednotlivé kapitoly na sebe nenavazují, izolovaně pojednávají ve velmi stručném 

rozsahu o vybraných případech ukončení účasti společníka ve společnosti (nikoli o všech, 

např. o vydržení se diplomantka nezmiňuje, ani např. neotvírá otázku možné ztráty účasti 

v důsledku nabytí podílu od neoprávněného). Diplomantka tak ke zpracování tématu 
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přistoupila nejméně vhodným způsobem, když se rozhodla zabývat každým dílčím případem 

samostatně a v některých případech i velmi povrchně (např. dohodě společníků věnuje 

diplomantka jen půl strany (str. 15). Není ani zřejmé, na základě jakého klíče bylo zvoleno 

pořadí jednotlivých kapitol. Posloupnost kapitol čtyři a následující působí velmi nahodile. 

Dobře zvolená struktura je základem dobře zpracované diplomové práce. Nevhodně zvolená 

struktura tak nemůže vést k uspokojivému cíli, již jen proto ne, že každý z jednotlivých 

způsobů ukončení účasti je tématem na samostatnou diplomovou práci, Daleko vhodnější by 

bylo, kdyby se diplomantka snažila jednotlivé způsoby uspořádat, zasadit do systému, utřídit 

podle relevantně zvolených kritérií, porovnat mezi sebou navzájem, zkrátka zpracovat 

průřezově. Nic z toho bohužel nečiní. 

Vytknout lze rovněž to, že úvod, ani závěr neplní svou funkci, a že ani jednotlivé kapitoly 

nejsou ukončeny dílčím shrnutím. 

4) hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu) 

Téma je zpracováno převážně deskriptivně, analýza vybraných problematických otázek je jen 

načrtnuta. Práce reflektuje odbornou diskusi na mnoha místech nedostatečným způsobem, 

což je zapříčiněno příliš širokým záběrem práce, jak bylo uvedeno výše. 

Dále si dovolím připojit několik věcných poznámek k obsahu práce, které ale nemají 

vyčerpávající charakter. Společnost s ručením omezeným je za kapitálovou označena 

v zákoně o obchodních korporacích, jde ale o společnost smíšeného charakteru (str. 7). 

Výčet způsobů ukončení účasti společníka ve společnosti na str. 9 není úplný. Je změnou 

společenské smlouvy jen změna jejího obsahu anebo i změna v jejích subjektech (str. 12)? 

V kapitole 4 věnující se vystoupení společníka diplomantka nereflektuje předchozí právní 

úpravu, resp. nereflektuje, že jde o párový institut ke zrušení účasti společníka soudem, což 

je dáno i tím, že opomíjí klíčový příspěvek od P. Čecha v Černá, S., Čech, P. a kol. Pocta 

Ivaně Štenglové k sedmdesátým narozeninám. Praha: C. H. Beck, 2012. Na str. 14 

diplomantka nepřesně uvádí, že valná hromada uděluje souhlas se smlouvou o převodu 

podílu. Na téže straně diplomantka předestírá svůj názor o tom, že i v případě neudělení 

souhlasu s převodem na třetí osobu, nebudou-li k tomu dány důvody nebo v důsledku 

nečinnost valné hromady, by mělo společníkovi vzniknout právo na vystoupení. Diplomantka 

nepředkládá žádnou korektní argumentaci pro podpoření tohoto svého názoru. Bohužel tento 

přístup není ojedinělý, i na jiných místech diplomantka sice předkládá vlastní stanovisko, ale 

buď bez jakékoli argumentace anebo jen s velmi omezenou argumentací (např. závěr o 

důsledcích prodeje obchodního závodu na vlastnictví podílu, který je jeho součástí na str. 22). 

Na str. 18 se diplomantka věnuje otázce, zda smlouva o převodu podílu má mít písemnou 

formu s úředně ověřenými podpisy, nereflektuje ale celou šíři odborné diskuse na toto téma. 

Je diplomantce známo, že se vyskytují i názory pro závěr, že smlouva o převodu podílu 

nemusí být uzavřena písemně s úředně ověřenými podpisy? Na str. 35 diplomantka tvrdí, že 

vyloučení společníka rozhodnutím valné hromady není v praxi příliš obvyklé (o jaký zdroj 

tento závěr opírá?). Jak má být podle diplomantky řešena situace nevnesení nepeněžitého 

vkladu do společnosti před vznikem společnosti (str. 36)? Lze vyloučit společníka, který 

z titulu vkladové povinnosti dluží společnosti jen zanedbatelnou část dluhu (např. v případě 

peněžitého vkladu 10 tis. Kč společník dluží 100 Kč) (tamtéž)? Tvrzení na str. 38 o možnosti 

společníka požadovat zrušení usnesení valné hromady o vyloučení dozorčí radou je zcela 

nesprávné. 
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5) práce s literaturou 

Použité zdroje jsou dostatečné jen částečně, diplomantka neprovedla plošnou rešerši 

tuzemských zdrojů, které se k tématu vztahují, se zahraničními zdroji nepracuje. Je sice 

chvályhodné, že v seznamu literatury je uveden i návrh novely zákona o obchodních 

korporacích, není však zřejmé, s kterou verzí diplomantka pracovala (před nebo po 

mezirezortním řízení?), do vlastní práce ji pak promítá jen ve velmi omezeném rozsahu. 

Nedostatky v označení shledávám u knih pod pořadovým číslem 2 (ve vymezení kolektivu 

autorů), 4 (ve vymezení kolektivu autorů) a 6 (v názvu díla) v seznamu literatury. 

Nešvarem, byť značně rozšířeným, je uvádění odkazů na zákonná ustanovení v poznámkách 

pod čarou, nikoli ve vlastním textu práce (např. poznámka pod čarou č. 30 až 34). 

6) jazyková a stylistická úroveň  

Jazyková a stylistická úroveň práce je v zásadě standardní. 

7) úprava práce (text, grafy, tabulky) 

Úprava práce je standardní.  

Otázky k zodpovězení při obhajobě 

K zodpovězení při obhajobě předestírám diplomantce k zamyšlení otázky položené výše. 

Závěrečné hodnocení 

Práce je slabá. Diplomantka se sice seznámila s významnou částí relevantní literatury a 

judikatury, některé prameny však opominula. Největší vadou práce je její nevhodně zvolená 

struktura. Na průběhu ústní obhajoby bude záležet, zda se diplomantce podaří práci obhájit 

 

 V Praze dne 7. dubna 2017 

 

 

JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D. 

          oponent diplomové práce  


