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Advokátní kancelář 
JUDr. Světlana KAZAKOVÁ 

zapsaná v seznamu advokátů ČAK pod poř. č. 11936 
 

kancelář : Týnská 21, 110 00  Praha 1 
tel.            224826511 
email:       kazakova@seznam.cz 

 
 
                                                                    Univerzita Pardubice 
                                                                    Fakulta chemicko-technologická 
                                                                    Studentská 95 
                                                                    532 10 Pardubice 
 
 
Věc: Oponentský posudek  
        Diplomové práce Bc. Hany Hrubešové 
 
 
Úkolem předmětné diplomové práce bylo analyzovat právní úpravu orgánů 
společnosti Ingersoll-Rand Equipment Czech Republic s.r.o. v kontextu 
platné právní úpravy obchodních společností zákonem č. 513/1991 Sb. 
obchodní zákoník. 
 
Domníváme se, že zvolené téma diplomové práce je zcela aktuální, neboť 
v diplomové práci z hlediska obchodního práva analyzovaná obchodní 
společnost je reálně fungující obchodní společností, která se zabývá výrobou 
jednotek přepravního chlazení a klimatizace pro autobusy a lehká kolejová 
vozidla. Rovněž se domníváme, že byl splněn cíl diplomové práce popsat, jak 
konkrétně fungují z hlediska právní úpravy obchodního práva na základě 
platné společenské smlouvy orgány společnosti Ingersoll-Rand Equipment 
Czech Republic s.r.o. 
 
Autorka se zabývá v první části diplomové práce vymezením a vývojem 
obchodního práva. Bylo zřejmě záměrem zadavatele diplomové práce, aby se 
autorka tímto tématem zabývala. Jistě je zajímavé popsat, jak se obchodní 
právo obecně vyvíjelo. Současná právní úprava obchodního práva je 
samozřejmě důsledkem daného vývoje, avšak ve svém důsledku je taková, 
jaká je a v diplomové práci zmiňovaný vývoj na současném stavu nic 
nezmění. Poněkud obsáhlá úvodní část je zřejmě to jediné, co by se dalo 
autorce vytknout. 
 
Ve druhé části své práce se autorka zabývá již konkrétním vymezením 
obchodních společností a jsme toho názoru, že s touto částí své práce se 
autorka v rámci platné právní úpravy obchodních společností vypořádala na 
výbornou. 
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Třetí část diplomové práce poskytuje podrobný rozbor, jak jsou v rámci 
platné právní úpravy upraveny poměry ve společnosti s ručením omezeným a 
charakterizuje konkrétní uspořádání orgánů společnosti Ingersoll-Rand 
Equipment Czech Republic s.r.o. Rovněž zde si dovolujeme konstatovat, že 
daná kapitola byla zpracována precizně a plně vystihuje popisovanou 
tématiku. 
 
V poslední, čtvrté části své práce, se autorka věnuje zhodnocení právní 
úpravy společnosti s ručením omezeným. I zde konstatujeme, že i tato část 
danou tématiku plně vystihuje. 
 
Co se týče formálních náležitostí, domníváme, že práce je vhodně 
strukturována a má přehlednou grafickou úpravu. Výklad je srozumitelný a 
jednotlivé části jsou na sebe logicky navázány. 
 
Práci rozhodně doporučujeme k obhajobě a pokud máme hodnotit, 
navrhujeme stupeň výborně minus. 
 
Za otázky pro použití při obhajobě diplomové práce bychom zcela jistě 
považovali jako vhodné ty, které se týkají  orgánů společnosti Ingersoll-Rand 
Equipment Czech Republic s.r.o., např: 
 
 

• Kdo jedná jménem společnosti 
• Kolik má společnost jednatelů a jak jednatelé za společnost jednají 
• Proč jménem této společnosti jednají vždy dva jednatelé společně 

 
 
v Praze dne 28. května 2013 
 
 
                                                                          JUDr. Světlana Kazaková, 
                                                                                     advokátka 


