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POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
Jméno diplomanta: Michaela Roblová 
Téma práce: Institut skutečného majitele ve světle regulace legalizace výnosů 

z trestné činnosti 
Rozsah práce: 173.322 znaků 
Datum odevzdání 
práce: 

14. 7. 2018 v elektronické podobě a 16. 7. 2018 v tištěné podobě 

 
 
1. Aktuálnost (novost) tématu 
 

Diplomantka si jako téma své diplomové práce zvolila problematiku praní špinavých 
peněž, která je v současné době dynamicky se rozvíjející právní oblastí. V této oblasti 
dochází k legislativním pracím nejen na úrovní národní legislativy, ale i na úrovni unijní. 
Z tohoto důvodu pokládám diplomantkou zvolené téma za aktuální a vhodné pro 
zpracování inspirativní diplomové práce. 

 
2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování  

a použité metody 
 
Toto téma předpokládá znalosti nejen finančního práva, ale také práva správního  
a evropského, kdy právě úroveň unijního práva vymezuje základy tuzemské právní 
úpravy, která musí být rovněž v souladu s unijním právem vykládána. Rovněž je toto 
téma zajímavé z mezinárodního pohledu, neboť český i unijní zákonodárce čerpá  
z poznatků mezinárodních organizací a uskupení působících v AML oblasti. Proto se 
jedná o téma průřezové, náročné na kvalitní zpracování. 

Tímto tématem se v české literatuře zabývá několik monografií, i řada odborných článků. 
S ohledem na množný mezinárodní aspekt tématu je rovněž k dispozici velké množství 
zahraniční literatury, dokonce samostatných monografií. Rovněž jsou dostupné ostatní 
zdroje, které lze ve velkém rozsahu nalézt na internetu. Vstupní údaje jsou tedy snadno 
dosažitelné. 

Diplomantka se o vědeckých metodách, které ve své práci hodlá použít, výslovně 
zmiňuje, kdy jmenovitě uvádí metodu analytickou, komparativní a deskriptivní. Použití 
vědeckých metod přitom odpovídá jejich standardnímu užívání, když diplomantka 
nejprve deskriptivní metodou nastiňuje právní stav nebo stav právního poznání  
a následně přistupuje k analýze. Komparativní metoda však v práci užita není. 

 
3. Formální a systematické členění práce 

 
Vlastní práce splňuje svým rozsahem požadavky kladené na diplomové práce, když má 
173.322 znaků včetně poznámek pod čarou.  

Co se týče členění, práce má mimo úvodu a závěru, které diplomantka nečísluje, celkem 
čtyři kapitoly, které jsou dále členěny až do úrovně třetího řádu. Názvy jednotlivých 
kapitol této práce jsou následující: 1) Vymezení základních pojmů, 2) Historické případy 
odhalení praní špinavých peněz, 3) Skutečný majitel v právu EU a 4) Institut skutečného 
majitele v českém právu.  

Tuto systematiku považuji za vhodnou, kdy diplomantka nejprve vymezuje základní 
pojmy spojené se zvoleným tématem, deskriptivně na známých případech demonstruje 
potřebnost právní úpravy a následně přistupuje k rozboru unijní a národní úrovně právní 
úpravy. Diplomantka vhodně odsazuje hlavní kapitoly vždy na novou stranu práce. 

Práce je doplněna seznamem použitých zdrojů, seznamem zkratek, obrázků a tabulek, 
českým a anglickým abstraktem, seznamem klíčových slov v českém a anglickém 
jazyce, názvem práce v anglickém jazyce a obsahem.  
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4. Vyjádření k práci 

 
Diplomantka svou práci napsala na zajímavé téma, které především deskriptivně 
přibližuje čtenáři diplomové práce. Analyticky pak úpravu hodnotí a nabízí vlastní názory 
na dostatečnost stávající legislativy. 

Obsahově považuji práci za zdařilou, neboť diplomantka vhodně používá vědecké 
metody, postupuje od obecného ke zvláštnímu a jazykové zpracování práce je na dobré 
úrovni. Přesto se však v práci objevují na první pohled znatelné formální nedostatky. 

Z těchto nedostatků bych uvedl špatné formátování vlastního textu diplomové práce, 
který není zarovnán do bloku, neodsazení slov o jedné hlásce na nový řádek, špatné 
formáty poznámek pod čarou, které jsou někdy psány nad slovo, nebo je zde mezera 
navíc (např. pozn. č. 92, 93, 96, 160). Přinejmenším u obsahu je také možno se setkat 
s použitím jiného fontu, kterým není psán text práce. Závěrem, na str. 71 je odstavec 
pouze o jedné větě. 

Co se týče jazykových a stylistických nedostatků, tak těchto je v práci minimální 
množství. Na některých místech se diplomantka např. trochu kostrbatě vyjadřuje. Počet 
jazykových nedostatků a překlepů je však zcela zanedbatelný rozsahu práce, neboť 
jejich počet je v jednotkách.  

Rovněž obsahových nedostatků je v práci minimum a jsou zcela zanedbatelného 
charakteru. Jako příklad lze uvést str. 48, kde chybí u ustanovení uvedení právního 
předpisu, avšak z textu je patrné, že se bude jednat o výše v práci citovaný zákon. 

Celkově tedy práci hodnotím kladně, přestože bylo možné se trochu více zaměřit na 
odstranění formálních nedostatků, které jsou viditelné na první pohled a kazí jinak velmi 
dobrý dojem z diplomové práce. 

 

 
5. Kritéria hodnocení práce 

 
Splnění cíle práce Cíle práce, které si diplomantka před sebe staví, 

považuji za dosažené. 
Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení 
„Protokolu o vyhodnocení 
podobnosti závěrečné práce“ 
v systému Theses.cz 

Jedná se o téma poměrně populární, kterému se 
však v české právní prostředí nevěnuje tolik 
pozornosti, kolik by si zasloužilo. 
Systémem Theses.cz bylo nalezeno celkem 208 
dokumentů, které vykazují shodnost  
s předkládanou prací. Téměř veškeré dokumenty se 
shodují s diplomovou prací pouze v textu právních 
předpisů a v jejich názvech nebo textech, kdy shoda 
s těmito dokumenty je menší než 5 %, u zbývajících 
tří dokumentů je shoda přesně 5 %. Z namátkové 
kontroly se domnívám, že je práce původní, přestože 
jsou v práci evidentně neodcitované pasáže 
z důvodové zprávy AML zákona.  

Logická stavba práce Logická stavba práce je vhodně zvolená. 
Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Práce se zdroji je na dobré úrovni, přesto by práci 
neškodilo použití více zdrojů v podobě monografií  
a článků. Z hlediska formálního citace nevykazují 
formální nedostatky a vyhovují citačním normám 
ČSN.  

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Rozsah provedené analýzy považuji za dostatečný. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Práce obsahuje diagramy a tabulky, které názorným 
způsobem provádí čtenáře práce problematikou 
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diplomové práce. Formální úprava textu je na horší 
úrovni, která je možná zapříčiněna převodem textu 
diplomové práce do elektronické podoby.  

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková úroveň práce je rovněž dobrá. Chyby 
v překlepech a gramatice byly již zmíněny výše, 
přičemž se v textu objevují v minimálním množství. 

 
 
6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
 
1)  Jak diplomantka hodnotí implementaci tzn. směrnice DAC 5 umožňující přístup správce 

daně k informacím o uplatňování AML opatřeních povinnými osobami do daňového řádu? 
 
2) Jaký je vztah mezi praním špinavých peněz a krácením daní? 
 
 
 
Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě 

Tuto diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň I přes formální nedostatky navrhuji hodnocení 
diplomantky známkou výborně, avšak pouze 
za podmínky výborných odpovědí na otázky 
položené během obhajoby diplomové práce. 

 
V Praze dne 25. července 2017 
 
 
 
 
 
 
        JUDr. Tomáš Sejkora, Ph.D. 

_________________________ 
vedoucí diplomové práce 


