
Právní aspekty financování společnosti s ručením omezeným 

podnikající v oblasti moderních technologií 

Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá problematikou financování společností s ručením omezeným, 

které podnikají v oblasti moderních technologií, jinak také nazývaných jako startupy. 

Tento typ společností se vyznačuje několika specifiky, kvůli kterým zpravidla nemohou být 

financovány bankami či obdobnými finančními institucemi. Do startupů proto investují 

specifické akciové společnosti, které k tomu jsou zřízené, a to jedním ze dvou způsobů. 

Buďto skrze přímý nákup podílu ve společnosti nebo pomocí konvertibilního úvěru. První 

jmenovaný přístup je označován jako podílové financování, zatímco druhý jako financování 

dluhové. Popis a komparace těchto dvou postupů s ohledem na jejich přínosy a nedostatky 

je hlavní náplní této diplomové práce. 

V první kapitole je podrobně zkoumán samotný pojem startup. Syntézou definic různých 

autorů jsou představeny základní prvky, které by měla společnost mít, aby ji takto šlo nazvat. 

Dále je rozebráno, proč startupy v České republice existují ve formě společností s ručením 

omezeným. Druhá kapitola je věnována subjektům, které poskytují startupům podporu, 

ať už finanční, či jinou. Další části práce se věnují výše zmíněným metodám financování. 

V rámci podílového financování jsou popsány dva způsoby, jakými investor vstupuje 

do společnosti, tedy převod podílu a zvýšení základního kapitálu. Obě varianty jsou přitom 

rozebrány s ohledem na specifika vztahu mezi investorem a startupem. Kapitola věnující 

se dluhovému financování pak představuje konvertibilní úvěr jakožto nástroj, na kterém je 

tento způsob financování založen. Zvýšená pozornost je následně věnována určení výše 

podílu, který má investor získat za svou investici. V této souvislosti jsou představeny dva 

instituty, které tuto výši podílu ovlivňují, a sice sleva z ceny a valuační limit. Poslední 

kapitola je věnována komparaci podílového a dluhového financování. Jsou zde popsány 

stěžejní výhody i nevýhody každého ze způsobů, a to jak z pohledu investora, tak z pohledu 

startupu.  
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