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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Diplomant zvolil poměrně tradiční téma. Silné impulsy k jeho novému zkoumání nicméně 

přicházejí z rekodifikované právní úpravy, která otevírá nové otázky, jimž je třeba věnovat 

pozornost, ale také z praxe, jež hledá a nachází stále nové způsoby, jak zákonná omezení 

překonávat a obcházet. Lze konstatovat, že mnohé z nich diplomant v práci postihnul. 

 

2. Náročnost tématu (teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování, použité metody) 

Téma lze hodnotit jako středně náročné. K finanční asistenci se váže slušný počet odborných 

pramenů, zahraničních i tuzemských, a to již i vzhledem k nové právní úpravě, z nichž 

diplomant mohl při psaní práce vycházet. Téma otevírá prostor pro vlastní úvahy a 

argumenty. Diplomant jej však mnoho nevyužil (viz níže).  

 

3. Kritéria hodnocení práce 

 

A.  Splnění cíle práce 

Diplomant si vytkl za cíl odpovědět na otázku, nakolik je stále nezbytné regulovat finanční 

asistenci u společností s ručením omezeným. Odpovídá na ni a v tomto smyslu svého cíle 

dosahuje. Odpověď však opírá spíše o fakta týkající se vývoje úpravy ve Velké Británii, jejího 

nedostatku v USA, diskuse o podobu druhé směrnice a její novely, srovnání s pravidly 

použitelnými na akciovou společnost, způsobů, jak praxe omezení obchází. V práci však 

postrádám skutečně odborné argumenty. Jaký byl či je smysl a účel regulace, jaké jsou její 

právní výhody a nevýhody? Doktrínu o tvorbě a zachování základního kapitálu diplomant 

několika slovy (bez argumentace) odbývá jako překonanou, resp. nefunkční. Obávám se 

nicméně, že takový závěr neúměrně zjednodušuje, a tedy věrně neodráží stav diskuse o ní, 

včetně argumentů na její podporu.  

 

B.  Samostatnost při zpracování tématu 

Autenticita předloženého díla je evidentní. Do skutečně samostatné práce se však diplomant 

dle mého spíše nepouští. Vesměs přejímá závěry z jiných zdrojů, aniž by je podrobil kritické 

analýze, resp. doplnil o vlastní postřehy a argumenty. 

 

C.  Logická stavba práce 

Systematika práce je logická a přehledná.  

 



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

Přehled použité literatury je obsáhlý a zahrnuje též četná díla zahraniční. Lepší vyváženosti 

práce by možná prospělo, kdyby zohlednila i díla psaná německy, když přinejmenším některá 

z nich nehodnotí koncept tvorby a zachování základního kapitálu tak skepticky, jako literatura 

anglická. Nemohu však diplomantovi vytýkat, nejsou-li mu pro neznalost němčiny dostupná. 

V přehledu také postrádám některá významná díla ke staré úpravě v obchodním zákoníku, ani 

jejich absenci však nepokládám za nijak zásadní. Chválím reflexi judikatury; práce odráží 

všechna stěžejní rozhodnutí, která se pojí k jejímu tématu.  

 

E.  Hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu) 

Hloubka diplomantovy právní analýzy má – dle mého – rezervy. Práce stručně rekapituluje 

fakta k vývoji právní úpravy u nás i ve vybraných dalších jurisdikcích, k otázkám, na něž 

praxe při její aplikaci naráží, i způsobům, jak se s nimi vypořádává. Seriózní analýzu, tím 

méně hlubokou, jejího smyslu a účelu a odbornou argumentaci pro i proti ní však dle mého 

nepodává. Diplomant jen přejímá závěry publikované jinde. Zaujímá k nim postoj, zpravidla 

jej však neopírá o argumenty, tím méně vlastní. Za vyřešené považuje i otázky, ohledně 

kterých taková jistota zdaleka nepanuje, které by tudíž podrobnou analýzu (třeba i na 

podkladě srovnání s unijní či anglickou úpravou) zasluhovaly. Viz jen otázku rozsahu věcné 

působnosti § 318 odst. 1 ZOK? Skutečně z jeho dikce jasně plyne, že na dceřinou společnost 

dopadnou omezení, která se týkají finanční asistence při nabývání akcií v ovládající akciové 

společnosti, jako tomu bylo v poměrech obchodního zákoníku? Lze o tom pochybovat, i ve 

světle znění unijní směrnice. Kdyby si diplomant otázku položil, třeba by to ovlivnilo i jeho 

závěr ve vztahu ke společnosti s ručením omezeným. Uvítám, jestliže tak učiní alespoň 

v rámci příprav k ústní obhajobě a o výsledcích svého zkoumání podá zprávu během ní. 

K dalším příkladům nedostatečné či chybějící právní analýzy viz níže ad. 4. 

 

F.  Úprava práce (text, grafy, tabulky) 

Formální úroveň díla je odpovídající, včetně práce s poznámkovým aparátem.  

 

G.  Jazyková a stylistická úroveň 

Vyhovuje rovněž jazyková a stylistická úroveň práce. Gramatické chyby jsem v ní sice 

zaznamenal, zvláště v psaní interpunkce, nejsou však četné. Někde chybí či přebývá slovo, ale 

jde opět spíše o výjimky. Zvážil bych používání zkratek, které lze snadno rozepsat (např. 

VSPH, NS), ale také nadužívání slov v angličtině, jež v češtině mají odpovídající ekvivalent. 

Není důvodu, proč v česky psaném textu pojednávat o House of Lords, Companies Act apod.  

 

4.  Případná další vyjádření k práci 

V práci jsem bohužel narazil na několik dílčích nepřesností, nesprávností či tezí, o jejichž 

správnosti mám pochyby. Nejsem si jist, zda finanční asistence zrovna láká zahraniční kapitál 

(str. 2), když její smysl často tkví ve snaze financovat investici z domácích zdrojů. Není 

správné pojednávat o společenstevní úpravě „Spojených států“ (str. 8 a násl.). Žádná není. 

Federální kongres nemá kompetenci regulovat právo společností, tedy ani finanční asistenci; 

to je věcí jednotlivých států unie, resp. národních kongresů. Není jasné, které měl diplomant 

na mysli, když zobecňoval. Všechny? Analyzoval všech 50? Nesprávná je teze na str. 12, 

podle níž „Druhá směrnice byla dále novelizována ve smyslu opuštění myšlenky základního 

kapitálu.“, tím méně (jak se dodává v poznámce č. 49) že např. bylo možné zakládat 

společnosti s ručením omezeným bez požadavku na základní kapitál. Jinde diplomant sám 

zdůrazňuje, že těchto forem společností se směrnice nikdy netýkala, novela na tom tak sotva 

mohla něco změnit. Podobně tvrzení na str. 19: „Ochrana kapitálu byla novelizací Druhé 



směrnice odsunuta na pomyslnou druhou kolej.“. Mám obavu, že nic takového se nestalo a 

sám diplomant to na jiném místě kritizuje. Na str. 21 diplomant nesprávně zmiňuje (před 

odkazem na poznámku č. 87) převzetí „zajištění“. Lepší analýzu (včetně eurokonformního 

výkladu) by zasluhoval závěr o tom, že § 41 ZOK nedopadá na utvrzovací nástroje (str. 22). 

Za nesprávné pokládám, že spravedlivé podmínky trhu ve smyslu § 311 písm. a) ZOK 

diplomant spojuje s trhem akcií asistující společnosti (např. na str. 28). Dle mého jde o trhy 

rozdílné. Že porušení pravidel o finanční asistenci nedosahuje intenzity zjevného narušení 

veřejného pořádku (str. 32), diplomant uzavírá v jediné větě, aniž jakkoliv analyzuje, ba i jen 

zmiňuje, co převažující doktrína prohlašuje za veřejný pořádek. Možnost promítnout do 

stanov akciové společnosti oporu pro finanční asistenci na stejném zasedání valné hromady, 

které o ní rozhodne, diplomant (na str. 38) argumentuje jedině zásadou „co není zakázáno, je 

dovoleno“. Přitom ale nejde o problém dovolenosti takové změny. O té není pochyb, když ji 

zákon výslovně předvídá. Na místě bylo analyzovat spíše otázku účinnosti takové změny. 

Kdy jí nabývají jednotlivé typy změn stanov? Do které kategorie spadá tato? Může změna, 

pro kterou je předepsán notářský zápis, nabýt účinnosti dříve, než bude zápis vyhotoven? 

Není dále pravdou, že vypracování zprávy o finanční asistenci je (vždy) povinností 

statutárního orgánu akciové společnosti (na str. 39). Jak tomu bude v monistické struktuře? 

Na str. 40 diplomant tvrdí, že nezávislého odborníka k přezkumu zprávy ustavuje valná 

hromada. Nerozumím tezi na str. 42, dle níž čistě kapitálové požadavky, aby vlastní kapitál 

v důsledku finanční asistence nepoklesl pod upsaný základní kapitál, v dnešní době již nemají 

opodstatnění. O nepochopení principů bilančního práva svědčí teze, dle níž na tvorbu 

rezervního fondu společnost vynakládá „prostředky“ (vícekrát na str. 43). Na které straně 

rozvahy se fond zobrazí? Která strana odráží stav prostředků? Nejasná je věta na str. 48 o 

tom, že „Na rozdíl od nabytí účasti nepřecházejí s podílem závazky, včetně daňových.“. 

Výhrady mám k závěrům, že transakce činěné se záměrem obcházet zákon, jsou legální (str. 

49 a násl.). Z jakého pojetí důsledků obcházení zákona diplomant vychází? Je pravdou, že 

dikce zákona je ve vztahu k nim nejasná. I zde by tedy možná stálo za úvahu nejprve provést 

důkladnou právní analýzu těchto důsledků. Jednotně přijímáno není ani tvrzení, dle něhož 

„Zákon o obchodních korporacích umožňuje vedle škody majetkové po jednateli považovat 

(zřejmě mělo být „požadovat“) také náhradu nemajetkové újmy.“ (str. 59), či že „Ručení 

jednatele v tomto případě zakládá soud, a to na návrh osoby, která na tom má právní zájem.“ 

(str. 60). Atd. Ve výčtu bych mohl pokračovat. 

 

5.  Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Uvítám, jestliže diplomant upřesní, opraví či uvede na pravou míru tvrzení, jejichž 

nesprávnost či nepřesnost mu shora vytýkám. 

 

6.  Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě a navržený klasifikační stupeň 

Vzdor popsaným výhradám práci hodnotím jako způsobilou obhajoby a obhajitelnou. 

Konečné hodnocení ponechávám závislým na průběhu této obhajoby. Bude-li zdárný, 

nevylučuji ani klasifikaci stupněm velmi dobře. Očekávám však, že diplomant přesvědčí, že 

se v problematice, o níž pojednal, a v jejích shora nastíněných právních aspektech skutečně 

velmi dobře orientuje.  

 

V Praze dne 28. srpna 2017     

 

              JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M. 


