
Abstrakt v češtině  

 

Cílem této diplomové práce je ukázat, že regulace finanční asistence u společnosti s ručením 

omezeným v zásadě postrádá smysl. Dle autorova názoru totiž tato regulace neplní svůj účel a 

naopak působí problémy tam, kde by se bez její regulace jednalo o ekonomicky výhodné 

transakce. 

 

V první kapitole autor shrne historii vývoje finanční asistence v české republice a 

zahraničních právních řádech. Zejména srovnáním s právním řádem Spojených království 

Velké Británie a Severního Irska autor nastíní některé problémy, se kterými se regulace 

finanční asistence potýká. Dále autor poukáže na jednotlivé trendy, provázející vývoj regulace 

finanční asistence napříč právními systémy.  

 

Druhá kapitola této práce je věnována současné právní úpravě regulace finanční asistence 

v českém právním řádu. Autor rozebere úpravu poskytování finanční asistence u společností 

s ručením omezeným v zákoně o obchodních korporacích. Popíše podmínky, pro poskytnutí 

finanční asistence v mezích zákona – tzv. whitewash proceduru. Závěr kapitoly pak bude 

věnován důsledkům poskytnutí finanční asistence bez splnění zákonných podmínek.  

 

Kapitola třetí je věnována úpravě finanční asistence u akciových společností, na které vysvětlí 

důvody rozdílné úpravy u daných forem společností. Vysvětlen zde bude rozdíl mezi 

soukromými a veřejnými společnostmi, který české právo nezná ale je zásadní pro účely 

regulace finanční asistence. 

 

Kapitola čtvrtá je věnována operacím, které jsou svým účelem podobné finanční asistenci, ale 

nepotýkají se s přísnou regulací. Na této kapitole se autor pokouší demonstrovat, že regulace 

finanční asistence je mnohdy bezzubá. Tuto bezzubost autor spatřuje v možnosti finanční 

asistence obejít za pouhého vynaložení vyšších nákladů. Tento fakt však působí velké 

problémy společnostem, které chtějí finanční asistenci využít s dobrými úmysly, ale např. 

z ekonomických důvodů si nemohou dovolit v této kapitole popsaná řešení, která jsou naopak 

dostupná subjektům, které se regulací jednoduše řídit nechtějí.  

 



Pátá kapitola je věnována nástrojům, ve kterých autor spatřuje obdobnou ochranu, která stála 

u zrodu regulace finanční asistence. V rámci čtvrté kapitole budou načrtnuty alternativy 

možného řešení ochrany kapitálu společnosti, jejích věřitelů a společníků.  
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