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1. Aktuálnost tématu: 

Téma je aktuální vzhledem k provedené rekodifikaci soukromého práva a změnám v právní úpravě 

finanční asistence. 

2. Náročnost tématu: 

Téma Smysl regulace finanční asistence u společností s ručením omezeným patří k náročnějším 

tématům. Pro zpracování tématu bylo třeba prostudovat právní úpravu, odbornou právní literaturu 

tuzemskou i zahraniční, příslušná soudní rozhodnutí. 

3.  Kritéria hodnocení práce 

Autor na straně 1 práce vytýčil cíl diplomové práce. „Cílem práce je zodpovědět otázku, zda je 

v dnešní době stále nezbytné regulovat finanční asistenci u společností s ručením omezeným.“  

Diplomová práce je opatřena úvodem a závěrem a dále je rozdělena do čtyř částí, které jsou ještě 

vnitřně členěny.  V první části diplomant provedl stručné vymezení pojmu a historie úpravy institutu 

v některých státech. Ve druhé části se zaměřil na současnou právní úpravu finanční asistence u 

společností s ručením omezeným. V části třetí je pojednáno o srovnání právní úpravy asistence u 

společnosti s ručením omezeným s akciovou společností. Ve čtvrté části popsal některé trendy 

v poskytování finanční asistence a v části páté shrnul nástroje ochrany majetku společnosti, 

společníků a věřitelů při finanční asistenci.  Diplomant v zásadě splnil zadané cíle. Diplomová práce 

představuje shrnutí problematiky a obsahuje některé praktické poznatky z aplikace právní úpravy. 

Diplomant se dobře orientuje i v zahraniční literatuře a sleduje vývojové trendy v oblasti. Literatura je 

citována a je na ní odkazováno převážně v souladu s obecně zavedenými citačními pravidly. Určitou 

výtku bych směřoval k menší formulační ukázněnost, neboť jde o diplomovou práci, kde například i 

názvy části a kapitol by mohly být voleny přesněji a výstižněji.  

 

4. Otázky k zodpovězení při obhajobě: 

Proveďte charakteristiku základních trendů finanční asistence v oblasti bankovní regulace. 

5. Doporučení práce k obhajobě: 

Práce splňuje požadavky kladené na diplomovou práci, a proto ji doporučuji k ústní obhajobě. 



6. Navržený klasifikační stupeň: 

Diplomovou práci hodnotím předběžně před provedením ústní obhajoby stupněm velmi dobře. 

 

V Praze dne 19. 8. 2017     doc. JUDr. Petr Liška, Ph.D., LL. M. 


