
Univerzita Karlova v Praze 

Právnická fakulta 

katedra obchodního práva 

 

Posudek konzultanta rigorózní práce 

Autor: Martin Vojtko 

Název práce: Syndikované smlouvy o úvěru 

 

 Autor předložil rigorózní práci na téma Syndikované smlouvy o úvěru. Zvolené 

téma je možno hodnotit jako nové, odbornou literaturou nezpracované a pro 

praktickou činnost velmi přínosné. Autor výběrem tématu prokázal odvahu zkoumat 

otázky dosud českou a slovenskou odbornou právní literaturou poněkud opomíjené. 

Tím se i dostal do složité situace, protože si v řadě problémů nemohl pomoci již 

publikovanými stanovisky a mohl těžit převážně jen z odborné literatury zahraniční. 

 Význam syndikovaných úvěrů v ekonomické praxi stoupá zejména 

v souvislosti s objemem úvěrované částky a bankovní regulací. Ani dosavadní právní 

úprava smlouvy o úvěru v obchodním zákoníku, ani nová úprava této smlouvy 

v novém občanském zákoníku neobsahuje dostatečnou právní regulaci smluvní 

dokumentace pro syndikované úvěry. Bankovní sektor odkázaný na samostatnou 

tvůrčí činnost podpořil vytvoření vzorové smluvní dokumentace v rámci Asociace 

úvěrového trhu (Loan Market Association) se sídlem v Londýně. Zejména tato 

vzorová dokumentace se stala předmětem zkoumání autora v rigorózní práci. 

 Autor vymezil cíl rigorózní práce v úvodě práce označeném jako Predhovor 

v odstavci druhém. Za cíl označil zpracování problematiky syndikovaného úvěru 

v Čechách a na Slovensku zejména s důrazem na syndikovanou smlouvu o úvěru, 

která vychází z LMA doporučované formy pro zajištěné financování. Autor naznačený 

cíl v předložené rigorózní práci splnil. 

 Rigorózní práce obsahuje 114 stran textu a je rozdělena do tří základních 

částí, které jsou dále členěny na kapitoly a podkapitoly. Část první obsahuje 

charakteristiku syndikovaných smluv o úvěru. V této části je proveden výklad 

základních pojmů, procesu syndikace úvěru, typů úvěrů, standardní úvěrové 

dokumentace při syndikovaných úvěrech a typů syndikace úvěrů. Výběr základních 

pojmů je proveden subjektivně a lze předpokládat, že jiný autor by zvolil odlišné 

vymezení. Rovněž je možné poukázat na relativně stručné pojednání v těchto 

pasážích. 



 Část druhá rigorózní práce zahrnuje rozbor vzorové smluvní dokumentace 

vydané Loan Market Association pro zajištěné syndikované úvěry. Tato část práce 

pojednává o zkoumaných otázkách velmi důkladně a podrobně.  

 Třetí část rigorózní práce se zabývá dopady finanční krize na syndikované 

smlouvy o úvěru a způsoby jejich řešení. Autor sleduje zejména důsledky projevující 

se ve smluvní dokumentaci. 

 V závěru rigorózní práce autor shrnuje poznatky zjištěné v průběhu zkoumání 

a zachycené v dílčích závěrech jednotlivých částí. Autor vyjadřuje některá 

doporučení týkající se právní a smluvní úpravy smlouvy o úvěru. Ne se všemi názory 

autora je možné bez výhrady souhlasit. 

 Autor věnoval velkou pozornost zahraniční i méně četné domácí odborné 

literatuře a vytěžil většinu dostupné literatury k danému tématu. V rigorózní práci je 

obsaženo nadstandardní množství poznámek pod čarou (393); řada poznámek však 

doplňuje komentářem text práce. Méně byla zachycena judikatura ke 

zpracovávanému tématu. 

 Vzhledem ke skutečnosti, že rigorózní práce je vytvořena ve slovenštině, 

nemohu příliš hodnotit jazykovou a stylistickou úroveň díla. Práce však obsahuje 

větší množství překlepů. 

 Za určitý nedostatek lze považovat, že v předložené práci není pojednáno o 

vzorové dokumentaci vydané Českou bankovní asociací v roce 2012. 

 S ohledem na závěr práce, kde autor doporučuje posílení povinností 

úvěrovaného ze smlouvy o úvěru, navrhuji při obhajobě věnovat pozornost 

důsledkům nové právní úpravy podnikatelských seskupení v zákoně č. 90/2012 Sb., 

o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), na 

postavení úvěrujících bank a úvěrovaných osob. 

 Předložená rigorózní práce splňuje stanovené podmínky a je způsobilá 

k obhajobě. 
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