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Abstrakt 

 

Tato diplomová práce se zabývá konvertibilním úvěrem, jako jedním z nástrojů dluhového 

financování společnosti s ručením omezeným založené za účelem podnikání v oblasti 

moderních technologiích, v praxi označované jako startup.  

Smlouva o konvertibilním úvěru je specifická tím, že úvěrujícímu zakládá vedle 

obvyklého nároku na vrácení poskytnutých peněžních prostředků také nárok na nabytí podílu 

na úvěrované společnosti. Cílem práce je analýza jednotlivých částí smlouvy o konvertibilním 

úvěru, zkoumání jejich vzájemných vztahů a dopad na právní postavení úvěrujícího i úvěrované 

společnosti. Při psaní práce čerpal autor zejména ze zahraničních publikací, které se tématu 

věnují.  

Ve své práci autor nejprve vymezuje společnosti založené za účelem podnikání v oblasti 

moderních technologií a způsoby jejich financování. Následně se podrobně zabývá dluhovým 

způsobem financování, tedy smlouvou o konvertibilním úvěru a jejími jednotlivými částmi. 

V první řadě byla zkoumána úvěrová složka smlouvy, zejména v otázce věřitelsko-dlužnického 

vztahu obou smluvních stran. Dále autor zkoumá výši úroku v případě konvertibilního úvěru a 

splatnost takového úvěru. V následující kapitole je pojednáno o nabytí podílu na úvěrované 

společnosti. Autor se zabývá otázkou, jakými způsoby lze posílit právní postavení úvěrujícího 

pro případ nabytí podílu na úvěrované společnosti. Z toho důvodu se autor zabývá dohodou o 

výkonu hlasovacích práv a její vymahatelnosti včetně žaloby na nahrazení projevu vůle. Ve 

čtvrté kapitole práce autor analyzuje způsoby nabytí podílu na úvěrované společnosti. Autor 

vymezuje institut slevy z ceny nabývané podílu a limitace ocenění jmění úvěrované společnosti 

jako aspekty, které podstatně ovlivňují výši podílu, který úvěrující získá na úvěrované 

společnosti. Následuje pojednání o čtyřech fázích vedoucích k určení konečné výše podílu, 

který úvěrující nabývá. V této kapitole také autor analyzuje tři obvyklé metody, které slouží pro 

konkrétní výpočet nabývané podílu. Tyto metody jsou vzájemně porovnány na modelovém 

příkladu. V závěru práce jsou zkoumána tři ujednání, která se obvykle vyskytují ve smlouvě o 

konvertibilním úvěru, tedy likvidační preference, likvidační přebytek a ochrana proti ředění 

podílu.  
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