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1. Aktuálnost (novost) tématu 
Diplomová práce (dále jen DP) je aktuální ze dvou pohledů. Jednak depozitář je jedna 
z významných součástí infrastruktury kolektivního investování, jednak depozitář posiluje 
ochranu účastníků kolektivního investování. Novost zkoumané problematiky souvisí jak 
s rozvojem infrastruktury kolektivního investování, kam zařazujeme kromě depozitáře i 
obhospodařovatele, administrátora a hlavního podpůrce, tak rozvoj činností evidenčních a 
kontrolních depozitáře ve vztahu k fondům kolektivního investování. Rozvoj činnosti depozitáře, 
vzhledem k jeho postavení v procesu kolektivního investování, musí být zaměřen především na 
poskytnutí efektivní ochrany investorům. Za aktuální považuji konkrétně možnosti řešení střetu 
zájmů ve vztahu depozitáře a hlavního podpůrce či obhospodařovatele. V procesu řešení tohoto 
střetu zájmů je důležité z pohledu depozitáře zachovat zejména princip odborné péče a také 
nezávvislost, tj. jednat pouze v zákonem stanoveném zájmu. 
 
2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité 

metody 
DP je náročná na zprracování ve vztahu k odborným znalostem a vědomostem. Zejména proto, 
že problematika demozitáře není v odborné právní a ekonomické odborné literatuře příliš 
frekventovaným tématem.  
DP je konstituována na bázi mezioborového přístupu, především mezi právem a ekonomií. Autor 
DP využil při zpracování hlavně metodu deskriptivní, analýzy, syntézy a komparace. 
 
3. Formální a systematické členění práce 
DP je logicky členěna na úvod, pět částí a závěr. Autor v práci využívá poznámky a citace. DP 
obsahuje seznam použité literatury, její rozsah je úměrný zpracovávané problematice a příslušné 
úrovni kvalifikační práce. V práci chybí seznam obdázků. 
 
4. Vyjádření k práci 
DP je přehledná, srozumitelná a logicky strukturovaná. Úvod práce obsahuje klíčové náležitosti, 
tj. důvody pro volbu tématu, cíl práce, použité metody při zpracování DP a strukturu práce. První 
část je zaměřena hlavně na objasnění základních pojmů finančního trhu a kolektivního 
investování. V uvedené části ne také načrtnut historický vývoj jak kolektivního investování, tak i 
jeho právní úpravy. Druhá část DP se orientuje na typologii investičních fondů. Třetí a čtvrtá část 
tvoří meritum DP. Třetí část je věnována klíčovým prvkům infrastruktury kolektivního 
investování (kromě depozitáře), tj. obhospodařovateli, administrátorovi a hlavnímu podpůrci. 
Čtvrtá část je zaměřena jak na řešení otázky: Kdo může být depozitářem standardních a 
alternativních fondů?, tak je také věnována oprávněně pozornost úpravě povinností a 
odpovědnosti depozitáře. Pátá část DP se orientuje na další subjekty v infrastruktuře kolektivního 
investování, zejména na ČNB a auditory. Autor DP v závěru práce se orientuje na samostatně 
vyvozené závěry ze všech pětí částí práce. Diplomant se zaměřil na legislativní nesrovnalosti, 
které se týkají účtů, na kterých má depozitář uschovávat aktiva investičního fondu. Dále se autor 
věnuje i výsledkům anylýzy ochrany investorů, zvláště retailových (pozitivní hodnocení UCITS 
V). Autor DP také oceňuje také zavedení striktního režimu odpovědnosti depozitáře ve vztahu 



  

k finančním nástrojům, které lze zapsat na účet finančních nástrojů vedený v evidenci depozitáře 
a finančním nástrojům, které lze depozitáři fyzicky předat. 

 
5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Mohu konstatovat, že cíle DP, které si diplomant 
stanovil viz Úvod DP (str.6), byly naplněny. 

Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení 
práce z hlediska plagiátorství 

Diplomant zpracoval práci samostatně, opírá se o 
citované zdroje. DP byla prověřena systémem 
Theses. cz (nalezena schoda do 5%, použité zdroje 
byly citovány). 

Logická stavba práce Struktura práce je racionálně uspořádaná. 
Diplomant systematickým způsobem naplňuje cíle 
práce, tj. nejprve popisuje infrastrukrturu 
kolektivního investování, pak se zaměřuje na 
činnost výkunu depozitáře a jeho povinnosti ke 
standardním i alternativním fondům. 

Práce se zdroji (využití 
cizojazyčných zdrojů) včetně 
citací  

Autor DP využívá tuzemské i zahraniční zdroje, 
klasické (knihy), ale také internetové, a také 
prameny legislativy v rozsahu úměrném pro 
zpracování konkrétního typu kvalifikační práce. 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Styl a hloubku analýzy tématu depozitáře považuji 
za přiměřenou, o tom svědčí i samostatně vyvozené 
závěry. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Úprava práce je statdardní, autor práce využívá 
obrázky (schémata), citace a poznámky jsou 
uvedeny pod čarou, citace jsou úplné a naplňují 
požadované standardy. 

Jazyková a stylistická úroveň DP je zpracována jako odborný text; práce je 
zvoleným stylem zpracování přehledná a 
srozumitelná. 

 
6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
Při obhajobě DP doporučuji, aby se diplomant vyjádřil k těmto otázkám: 

1. Charakterizujte pojem investice na kapitálovém (finančním) trhu a specifikujte 
v současnosti poměrně často využívaný pojem „dokonalé investice“. 

2. Může být depozitářem také notář? 
 
Doporučení/nedoporučení práce 

k obhajobě 
Na základě celkového zhodnocení práce 
doporučuji DP k obhajobě.  

Navržený klasifikační stupeň Výborně až velmi dobře 
 
 
V Praze dne 5. Srpna 2018 
 

_________________________ 
vedoucí diplomové práce 


