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Téma práce  

Tichá společnost je v české literatuře zatím zpracována pouze okrajově, volba tématu je proto 
aktuální a přínosná. Právě nedostatek odborné literatury je také základní překážkou při zpracování 
diplomové práce.    

Cíl práce 

Cílem diplomové práce je „zejména zanalyzovat práva a povinnosti smluvních stran smlouvy o tiché 

společnosti vyplývající z právní úpravy tiché společnosti a za použití právní argumentace se pokusit 

vyřešit některá výkladová úskalí tohoto institutu.“ (s. 1) Tohoto cíle se v zásadě podařilo dosáhnout, 

byť je analýza sporných otázek občas nedostatečná. Autorka systematicky představuje práva a 

povinnosti tichého společníka a podnikatele poukazuje na možná řešení nejasných otázek.  

Struktura práce 

Práce je rozdělena do tří částí, které jsou doplněné stručným úvodem a závěrem.  

V první části autorka představuje tichou společnost a její typické znaky. Pozornost je věnována i 

historickému vývoji úpravy, kdy autorka dospívá k závěru, že s ohledem na podobnost úpravy v čase 

je minimálně zčásti použitelná historická judikatura. Zvláštní pojednání je zaměřeno na vztah 

společnosti občanského práva a tiché společnosti; autorka uzavírá, že tichá společnost je zvláštním 

druhem společnosti. Součástí této kapitoly je pojednání o náležitostech (formálních i obsahových) 

smlouvy o tiché společnosti a vymezení smluvních stran. V závěru části je stručně zmíněn zánik tiché 

společnosti. Text o vzniku, smluvních stranách a zániku tiché společnosti je stručný a pro další 

pojednání není nutný, od jeho začlenění bylo možno upustit a více prostoru věnovat dalším částem.   

Druhá část práce pojednává o právech a povinnostech tichého společníka. Nejprve je pojednáno o 

povinnostech tichého společníka, tj. vkladové povinnosti, povinnosti podílet se na ztrátě v podnikání, 

ručební povinnost. V závěru je pojednáno o povinnosti loajality, byť zde vyvstává otázka, zda by tato 

základní povinnost neměla být analyzována jako první. Následuje stručné pojednání o právech (právo 

na podíl na zisku, kontrolní práva, právo doplnit vklad). 

Třetí část je věnována právům a postavení podnikatele. I zde jsou nejprve představeny povinnosti, a 

to částečně jako párové povinnosti k oprávněním tichého společníka (povinnost vyplatit tichému 

společníkovi podíl na zisku, povinnost umožnit tichému společníkovi výkon kontrolních oprávnění). 

Krom toho je pojednáno o povinnosti vykonávat podnikatelskou činnost a povinnosti loajality. 

Z oprávnění podnikatele je zmíněno právo na předání předmětu vkladu.   

Práce je zakončena závěrem, který je velmi stručný a nepředstavuje shrnutí závěrů, ke kterým 

autorka v diplomové práci dospěla.  

Struktura práce je zvolena vhodně. Pojednání, která jsou součástí první části práce, jsou pro další dílo 

potřebná a mají proto v práci své místo; výjimkou je text o vzniku, smluvních stranách a zániku tiché 

společnosti (viz výše). Rozdělení práv a povinností smluvních stran do dvou částí je rovněž vyhovující; 

zvážila bych nicméně, zda je skutečně třeba psát o korespondujícím oprávnění druhé smluvní strany. 



Poslední pasáže práce jsou stručné (zejm. kapitola věnovaná právům podnikatele) a vzbuzují dojem, 

že jim byla věnována menší pozornost.  

Zpracování práce  

Autorka v diplomové práci uceleně představuje práva a povinnosti tichého společníka a podnikatele a 

identifikuje většinu problematických otázek. Z práce je zřejmá snaha o nalezení řešení. Část závěrů 

ovšem autorka činí, aniž by je řádně odůvodnila (např. otázka, kdo může být smluvní stranou smlouvy 

o tiché společnosti). Obecně by bylo na řadě míst možné argumentaci dále prohloubit.  

Práce s literaturou a judikaturou  

Autorka pracuje s dostupnou literaturou, avšak je omezena výlučně na české zdroje. Zohlednění 

některé ze zahraničních úprav (a zejm. literatury a judikatury k ní) by nicméně mohlo pomoci při 

hledání argumentů pro řešení alespoň části sporných otázek. V práci je použita i dostupná judikatura. 

Citace jsou provedeny způsobem pro vědecké práce obvyklým.   

Jazyková a stylistická úroveň 

Gramatické chyby, překlepy či jiné formální nedostatky se vyskytují výjimečně (např. s. 42, 47). Text 

je převážně plynulý a srozumitelný (úsměvně působí první věta úvodu).  

Otázky k zodpovězení při obhajobě  

 Autorka se v diplomové práci zabývá otázkou, zda osoba veřejného práva může být smluvní 

stranou smlouvy o tiché společnosti a za jedinou překážku považuje nedostatek „tichosti“ 

s ohledem na povinnost uveřejňovat smlouvy v registru smluv (s. 18). Např. zákon o majetku 

České republiky však státu výslovně účast v tiché společnosti zapovídá. Bylo by možné 

obdobný zákaz dovodit i pro jiné osoby veřejného práva?    

 Z čeho je možné dovodit, že předmět vkladu tichého společníka musí být využitelný při 

podnikání (s. 25-26)? 

 Je možné, aby výše vkladu nebyla vázána na hodnotu předmětu vkladu (s. 29 a násl.)?  

 Jak vyložit pojem „obchodní doklady“ (§ 2748 odst. 1 OZ, s. 41)?  

 Bude se při vypořádání tichého společníka přihlížet k probíhajícím (tj. k okamžiku zániku tiché 

společnosti neukončeným) obchodům? 

 Není možné podřadit povinnost podnikatele vykonávat podnikatelskou činnost pod povinnost 

loajality (s. 50)?  

Závěr 

Vzhledem k výše uvedenému doporučuji diplomovou práci k obhajobě, neboť splňuje předepsané 

předpoklady. Předběžně navrhuji diplomovou práci klasifikovat stupněm velmi dobře.   
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