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I. Aktuálnost tématu: Rozbor právní úpravy ukončení účasti společníka ve společnosti 

s ručením omezeným lze považovat za aktuální problematiku.  

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

Téma je středně náročné na teoretické znalosti. Diplomatka využila při zpracování práce 

především deskriptivní a jen zčásti komparační a analytickou metodu. 

III. Kritéria hodnocení práce:  

1. Splnění cílů práce: Jako cíl práce diplomantka uvedla: „Tato práce má za cíl jednotlivé 

možnosti zániku účasti společníka popsat a pokouší se odpovědět na některé otázky, které se v 

souvislosti s relativně novou právní úpravou zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 

společnostech a družstvech….objevily a které vzhledem k výrazné modifikaci úpravy oproti 

zákonu č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále též „obchodní zákoník“) mohou činit 

obtíže.“. Jednotlivé způsoby zániku účasti společníka diplomantka nepochybně popsala, 

v některých případech se i pokusila odpovědět na sporné otázky, zpravidla ovšem – bohužel – 

bez adekvátního odůvodnění.  

2. Samostatnost při zpracování tématu: Diplomantka vycházela při zpracování práce 

z literatury i judikatury, vlastních kvalitních soudů práce mnoho neobsahuje.  

3.  Logická stavba práce: Systematiku a logickou stavbu práce nelze považovat za příliš 

vyhovující. Diplomantka mezi části zabývající se jednotlivými způsoby zániku účasti 

společníka dosti neorganicky mísí části jiné – např. pojednání o vypořádacím podílu zařadila 

za pojednání o převodu podílu (při kterém právo na vypořádací podíl nevzniká), přičemž 

způsoby zániku účasti, při kterých vzniká právo na vypořádací podíl, jsou zařazeny před tato 

pojednání i za ně. Dále pak včleňuje mezi jednotlivé způsoby zániku účasti pojednání o 

uvolněném podílu, opět bez vazby na příslušné způsoby zániku.  

4. Práce s literaturou (využití cizojazyčné literatury) včetně citací: Diplomantka pracovala 

pouze s českou literaturou a judikaturou. Práce s poznámkovým aparátem není příliš kvalitní 

– diplomantka zejména necituje jednotně (např. str. 30, 31).  

5. Hloubka provedené analýzy ve vztahu k tématu: Práce je popisná, jen v některých částech 

se diplomantka pokouší o určité závěry, zpravidla však neuvádí, jak k těmto závěrům dospěla 

(viz např. str. 13, 15, 22, 26 a další).  

6. Úprava práce (text, grafy tabulky): Úprava práce je standardní. 

7. Jazyková a stylistická úroveň: Jazyková i stylistická úroveň práce je ještě vyhovující. 



IV. Případné další vyjádření k práci: Diplomantka v závěru své práce vyjádřila politování nad 

tím, že, vzhledem k tomu, že se jedná o téma velmi široké, její práce „není komplexním 

popisem veškerých způsobů ukončení účasti ve společnosti a všech s tím souvisejících 

právních otázek, ale spíše popisem běžných způsobů zániku účasti ve společnosti a rozbor 

těch otázek, které u odborné veřejnosti vzbudily pro svou komplikovanost větší zájem“. 

Přitom do práce zařazuje témata, která do ní nepatří (zejména partii o uvolněném podílu) na 

úkor rozboru jednotlivých způsobů ukončení účasti. Tak např. zrušení účasti společníka 

soudem věnuje jen jednu stránku a vystoupení společníka či dohodě společníků o ukončení 

účasti věnuje ještě menší prostor. A to za situace, kdy její práce po odečtení obsahu, literatury 

atd. má pouze 44 stran. Z uvedeného plyne, že to stěží byla šíře tématu, co vedlo 

k nedostatečnému rozboru. Práce též obsahuje řadu nepřesností a nejasností. Tak např. na str. 

12 diplomantka tvrdí, že „smlouva o převodu podílu je považována za právní jednání vedoucí 

ke změně společnosti“, na str.  18 prohlašuje za náležitost smlouvy písemnou formu s úředně 

ověřenými podpisy, na str. 19 cituje rozhodnutí Nejvyššího soudu zabývající se předchozí 

úpravou, aniž by se zabývala tím, zda je použitelné dle úpravy nové atd. 

A tak by bylo možno pokračovat dál. 

V. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě:  

1. Diplomantka by měla vysvětlit, proč zaujala názor, že společenská smlouva může zcela 

vyloučit právo společníky vystoupit ze společnosti při změně převažující povahy podnikání. 

2. Z čeho diplomantka dovozuje, že společník nesmí převodem podílu ohrozit další existenci a 

činnost společnosti? 

2. VI. Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě a navržený klasifikační stupeň: Soudím, že 

práce je ještě způsobilá obhajoby a navrhuji klasifikační stupeň dobře – bude-li tomu 

odpovídat vystoupení diplomantky při obhajobě. 

 

V Praze dne 8. května 2017 
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