Posudek
rigorózní práce Mgr. Jana V r b y nazvané Derivativní nabývání obchodního
podílu ve společnosti s ručením omezeným

Pro zpracování rigorózní práce si zvolil autor poměrně úzkou, leč zajímavou
problematiku vyskytující se v jedné z našich nejznámějších a současně
nejfrekventovanějších obchodních kapitálových společnostech. Konkrétně se jedná o
přechod obchodního podílu, kdy právní úprava tohoto institutu je poměrně stručná a
proto působí nemalé „rozpaky“ nejen v praxi, ale i při teoretickém zkoumání. Je proto
třeba výběr tématu ocenit a považovat ho za zcela vyhovující, neboť autor musí
prokázat, že i při tak úzké a při tom kusé právní úpravě se dá napsat dosti rozsáhlý
elaborát.
Vzhledem k tomu, že autor zpracovával danou problematiku za účinnosti obchodního
zákoníku, ale již za platnosti nového občanského zákona a zákona o obchodních
korporacích, zvolil o b s a h o v o u stránku práce tak, že se nejprve věnuje úpravě
obsažené v obchodním zákoníku a teprve v poslední kapitole shrnuje rozdíly
v úpravě „nové“. Domnívám se, že jde o správnou volbu, každé jiné koncepci by bylo
možné vytknout určité názory pro i proti.
Autor rozdělil práci do čtyř kapitol, kromě úvodu a závěru. V první rozebírá
kvantitativní a kvalitativní stránku obchodního podílu, ve druhé stručně pojednává o
originárním nabytí obchodního podílu, bez kterého by bylo derivativní nabytí - třetí
kapitola - dosti neúplné. Čtvrtá kapitola se věnuje, jak už bylo shora uvedeno, nové
právní úpravě. Snad proto měl být nadpis této kapitoly bez přídavného jména
obchodní. Poměrně obsažný závěr práce tvoří shrnutí poznatků, ke kterým se autor
dopracoval.
Rigorózant se při práci seznámil snad s veškerou odbornou literaturou, která byla
k tomuto tématu k. dispozici, a stejně tak i s judikáty. Je velice sympatické, že ne se
všemi názory je ztotožněn, že k řadě z nich zaujímá vlastní, které má kvalitně
zargumentované. Odkazů pod čarou je víc jak sto třicet.
K obsahovému zaměření práce lze učinit závěr, že jde o práci zdařilou, že autor
problematiku dobře zná, své názory, umí precizně zformulovat, s řadou z nich, se
jako oponent, ztotožňuji.
Pokud jde o f o r m á l n í zpracování pak mám řadu připomínek. Tak např. autor by
neměl doporučovat určitá zlepšení pro praxi (str. 17, 35, 55), neboť rigorózní práci
má prokázat, jak znalý je samostatné vědecké práce. V práci jsou zcela zbytečné
chyby, ať už se jedná o překlepy, vynechaná slova, ale i hrubé gramatické chyby str. 93. Tak např. jde o str. 7, 10, 22, 23, 24, 26, 30, 39, 40. Názory na obchodní
podíl ve společném jmění manželů snad neexistují odjakživa – str. 52. Jedná se tedy
o zcela zbytečné nepřesnosti, kterých se měl autor vyvarovat.
Je tedy možno shrnout, že celkově posuzovanou rigorózní práci hodnotím pozitivně,
autor má schopnost vyjadřovat své myšlenky jasně a srozumitelně. Rovněž má
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ucelený přehled o současné, ale i budoucí právní úpravou. Z práce rovněž vyplývá,
že má i praktické zkušenosti, které při psaní této práce uplatnil, avšak nemá je
nadále doporučovat.
Posuzovaná práce, i přes některé zejména formální nepřesnosti, splňuje všechny
požadavky na tyto práce kladené. Po úspěšné ústní zkoušce navrhuji, aby autorovi
byl udělen titul JUDr.
Otázky pro obhajobu
1. Může autor uvést příklad na originární nabytí obchodního podílu při zhotovení
nové věci? – ke str. 11
2. Je pojmový rozdíl mezi vlastníkem a majitelem – ke str. 17
3. Činí autor rozdíl mezi účinnou smlouvou a účinky vůči společnosti? – ke str. 17
4. Mám za to, že již poměrně dlouhou dobu mají advokáti možnost ověřovat podpisy
na listinách, což je poněkud v rozporu s tvrzením na str. 20
5. Co považuje autor za běžný obchodní styk při převodu obchodního podílu? – str.
42
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