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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Diplomant zvolil  za téma své diplomové práce  problematiku, v níž se potkává právo 

obchodních korporací s obecným právem závazkovým. Konkrétněji, zaměřil se na otázku 

financování tzv. startupových obchodních společností. Jde o tématiku, která dosud není 

v českém právním prostředí komplexně zpracována a která je významná jak z hlediska 

teoretického, tak praktického.  Téma lze tudíž  hodnotit jako aktuální.  

  

2. Náročnost tématu  na teoretické znalosti  a z hlediska rozsahu dostupných zdrojů 

Zvolené téma  hodnotím,  zejména s ohledem na zmiňovanou absenci relevantní tuzemských 

dostupných zdrojů a též  s ohledem na potřebu spojovat teoretické znalosti s řešením 

praktických otázek financování začínajících technologických společností,   jako vyšší.  

Specifikem tématu je, že jeho zpracování sice předpokládá primárně juristický pohled, ale 

současně vyžaduje  i znalost   ekonomických souvislostí. Na druhé straně je s ním spojeno pro 

autora nebezpečí, že praktický pohled převáží nad teoretickým přístupem.  Pokud jde o právní 

znalosti, podmínkou úspěšného zpracování diplomové práce je nejen hlubší znalost práva 

obchodních korporací, ale i obecného práva závazkového a v nezbytném rozsahu i schopnost 

ekonomické analýzy. Judikatura zaměřená speciálně na společnosti s ručením omezeným 

„startupového“ typu sice absentuje, využitelná jsou však soudní rozhodnutí řešící korporační 

či čistě obligační (úvěrové) případy.  

 

3. Kritéria hodnocení práce:  

  



A.  Stanovení cíle práce a jeho splnění 

Diplomant formuloval v úvodu svého diplomového textu výzkumnou otázku, a to „Jaká jsou 

specifika smlouvy o konvertibilním úvěru?“ Vedle této základní otázky si položil za cíl 

hodnotit dopad jednotlivých ujednání smlouvy o konvertibilním úvěru na postavení 

smluvních stran (s.1). Zvolené výzkumné otázky korespondují s obsahem práce. V jejím závěru 

(spíše v jeho úvodních částech)  diplomant shrnuje hlavní výstupy,  k nimž ve vztahu 

k položeným otázkám  dospěl. Proto mohu konstatovat,  že stanovené cíle diplomové práce 

byly splněny.   

 

  

B.  Samostatnost při zpracování tématu. Tvůrčí uchopení tématu  

Diplomant zpracoval individuální téma. Zaměření a obsah diplomové práce se mnou 

konzultoval. Diskuse se vedla i o jednotlivých dílčích otázkách.  Mám za to, že při  tvorbě svého  

textu postupoval Vojtěch Tancoš  samostatně.    

  

C.  Logická stavba práce, systematika práce, použité metody  

Struktura diplomové práce odpovídá   zvolenému tématu.  Při její volbě  postupoval autor  od 

obecného ke zvláštnímu, když nejprve vymezil  základní pojmy („startup“, úvěr) a poté navázal 

pojednáními o nabytí podílu na úvěrovaném, o určení výše nabývaného podílu a o  typických 

vedlejší ujednáních smlouvy o konvertibilním úvěru.  Struktura práce je  přehledná. Při 

zpracování tématu využil diplomant metodu analytickou, k níž se též hlásí v úvodu své práce 

(s. 1). Lze doplnit, že zejména v závěru využil dílčím způsobem i metodu syntézy.   Součástí 

metodologického přístupu je i deskriptivní metoda.  

 

 D. Práce s literaturou (využití cizojazyčné literatury) včetně citací Reprezentativnost a 

aktuálnost zdrojů  

Jak bylo konstatováno výše, tuzemská literatura specificky a komplexněji  zaměřená na 

financování začínajících obchodních korporací podnikajících v oblasti inovací, absentuje. Ve 

vztahu k těmto tématům proto uchazeč čerpal především z cizojazyčných (anglicky psaných) 

internetových zdrojů.  K tomu lze dodat, že v zahraničí existuje i monografická literatura 

pojednávající relativně rozsáhle o studentem zpracovávané problematice. Je však třeba uznat, 

že za současné situace je obtížněji dostupná.  Téma však vyžaduje i vytvoření širšího 

teoretického základu, který lze čerpat studiem obecněji zaměřených zdrojů věnovaných 

zejména té části obligačního práva, jehož předmětem jsou specifické otázky úvěru.  Téma ale 

předpokládá i práci s odbornými  zdroji věnovanými  korporačně právním nástrojům 

financování kapitálové obchodní společnosti (zejm. zvyšování jejího základního kapitálu) a též 

problematice tzv. vedlejších dohod, která spojuje právo obchodních korporací a právo 

závazkové. V tomto ohledu konstatuji určitý deficit, neboť tuzemská odborná literatura 



věnovaná těmto otázkám je relativně rozsáhlá a diplomant ji využil spíše omezeně. Uchazeč 

využil i judikaturu vztahující se zejména k tzv.  vedlejším dohodám.    

 

E.  Hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu) a použité metody.   

Téma je zpracováno částečně  deskriptivně.  Využita je ale i studentem deklarovaná analytická 

metoda. Hloubku provedené  analýzy hodnotím jako střední.  Za pozitivum považuji, že autor  

prezentuje i  své  vlastní argumentované závěry.    

 

F.  Úprava práce (text, grafy, tabulky) Formální podoba textu:  

Úprava diplomové práce je standardní. Jsou v ní vhodně zahrnuty i vzorce a tabulka.  

 

G.  Jazyková a stylistická úroveň 

Diplomová práce má dobrou jazykovou a stylistickou úroveň. Studen projevil schopnost  

formulovat odborný text.  

 

4.  Případné další vyjádření k práci. 

Obsah diplomové práce svědčí o zájmu autora o zvolené téma. To bylo zřejmé i z  konzultací 

s vedoucí diplomové práce.  Je zřejmé, že autor inklinuje částečně  k ekonomické analýze 

práva, což s sebou nese již samotná volba tématu.  Nicméně mohu konstatovat, že s postupem 

zpracování zvoleného tématu student postupně zpřesňoval  a prohluboval právní  pohled na 

pojednávané otázky.  V práci neshledávám výrazné nepřesnosti či pochybení.  Z dílčích 

připomínek či poznámek lze uvést následující:  

Na s. 8 se pojednává o evropské úpravě fondů rizikového kapitálu, absentuje alespoň zmínka 

o českých právních souvislostech regulace těchto investorů (i když se jedná o přímo 

aplikovatelný evropský předpis). Na s. 22 by si zasloužilo hlubší rozbor z hlediska smluvního 

práva pojednání o zařazení akcionářské dohody do smlouvy o „konvertibilním úvěru“. Z textu 

se spíše podává, že  ujednání označené  jako  smlouva  o konvertibilním úvěru obsahuje 

v podstatě smlouvy dvě, přičemž  smluvní strany nejsou  totožné.   Se závěrem autora (s. 23), 

že  rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu nespadá do oblasti obchodního vedení, 

souhlasím.   Závěr o vstupu soudu do vnitřních poměrů úvěrované společnosti (s. 23, 24) 

považuji za diskusní (což ostatně připouští i sám autor). Analogii s odkupem  akcií nepovažuji 

za zcela přiléhavou, neboť tímto způsobem se nezasahuje do výše základního kapitálu. 

Diplomant na to ostatně poukazuje sám na následující straně. Nicméně úvaha je zajímavá. Na 

s. 25 se text opět dotýká tématu provázání dvou smluvních ujednání, neboť se hovoří případu, 

kdy „společníci nevyhoví výzvě úvěrujícího a neučiní nezbytné kroky “, přičemž je zřejmé, že 

jde o porušení povinností z vedlejší dohody mezi společníky  a úvěrujícím. Pro další případné 

pokračování výzkumně teoretické činnosti studenta doporučuji zamyslet se v této souvislosti 

i nad tématem tzv.  vázaných smluv, případně o aplikovatelnosti smlouvy o plnění třetí osoby.    



Na s. 26 postrádám hlubší právní analýzu podstaty ujednání pod bodem 3.3., příp. 3.4. (Jde o 

podmíněnou  smlouvu o smlouvě budoucí, jíž lze rozumět převzetí vkladové povinnosti, či lze 

takové ujednání kvalifikovat jinak? Kromě toho,  úvěrovaný neuplatňuje právo opce.).  

K práci mám též několik terminologických výhrad. Autor používá místy ekonomizující, 

juristicky nepřesné výrazy, jako např. „hodnota společnosti“ (s. 11 a další), ačkoli na jiném 

místě (např. v závěru na s. 50) už požívá správnější termín hodnota jmění společnosti, dále 

místo „typová smlouva“, je užíván termín „obvyklá smlouva“ (s. 11).   Také výraz „konverze“, 

je sice čtenářsky srozumitelný, ale jde o termín praxe a nikoli právní termín, takže bylo na 

místě jej v úvodu práce vymezit (obdobné platí o  „konvertibilním úvěru“).  

 

5. Otázky k  zodpovězení při obhajobě 

  

V rámci rozpravy při obhajobě  by se měl diplomant zamyslet nad alternativami úvěrového 

financování, resp. nad jinými možnostmi financování společnosti z cizích zdrojů.  V rámci širší 

rozpravy by se diplomant mohl vyjádřit i k možnosti financovat rozvojové potřeby společnosti 

sice prostřednictvím třetích osob (investorů), přičemž  poskytnuté prostředky se stanou  

součástí vlastních zdrojů společnosti.  

 

 

6.  Doporučení  práce k obhajobě a navržený klasifikační stupeň  

Diplomovou práci doporučuji  k obhajobě.  Předběžně ji hodnotím na pomezí    „velmi dobře“ 

až „výborně“   s tím, že výsledné hodnocení bude záviset na vystoupení diplomanta při 

obhajobě.   

   

V Praze dne  27.   května   2021  

  

                      

 prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.                 

            

  vedoucí diplomové práce  

 


