
 1

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 ke zpracování diplomové práce zvolila dílčí otázku spojenou 
s problematikou praní špinavých peněz. Tato problematika je velice aktuální a stojí 
v popředí legislativních prací nejen na úrovni Evropské unie. Poslední dobou dochází 
také k vytvoření komplexních postupů v této oblasti a oblasti daňových úniků, proto je 
téma zvolené diplomantkou velmi aktuální a příhodné pro zpracování diplomové práce. 
 

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

a použité metody 
 
Ke zdárnému zpracování tématu nestačí pouze znalost finančního práva, ale rovněž 
znalost práva evropského a správního. Z tohoto pohledu se jedná o téma průřezové.  

Obecně v oblasti AML práva je v českém jazyce vydáno mnoho publikací, ovšem dílčí 
otázce skutečného majitele se jich věnuje pouze několik. Na druhou stranu, vcelku 
dostupné jsou zahraniční publikace přístupné mimo jiné i přes e-zdroje fakultní knihovny. 
Rovněž se této problematice věnují ostatní zdroje, dostupné také na internetu. Vstupní 
údaje jsou tedy dosažitelné. 

Diplomantka v práci uvádí vědecké metody, které ve své práci užívá. Konkrétně uvádí 
metodu komparace, analýzy a deskripce. Komparace však v práci není jako vědecká 
metoda použita. Deskriptivní metodu pak diplomantka používá k popisu mediálně 
známých případů praní špinavých peněz a k popisu právní úpravy a následně analyticky 
hodnotí právní úpravu a navrhuje vlastní podněty ke zlepšení právní úpravy. 

 

 
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. Tento rozsah považuji za drobné negativum 
práce, neboť se jedná o rozsah nacházející se mezi minimálními požadavky kladené na 
diplomové a rigorózní práce. 

Diplomantka práci člení na mimo jiné na úvod a závěr, které diplomantka nečísluje, a na 
celkem čtyři hlavní kapitoly, které jsou dále členěny až do úrovně třetího řádu. Názvy 
těchto vlastních 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.  

Diplomantkou zvolenou systematiku považuji za vhodnou. Diplomantka nejprve 
nastiňuje stěžejní právní pojmy problematiky praní špinavých peněz, následně popisuje 
mediálně velmi známé případy právní špinavých peněz Panama a Paradise paper  
a závěrem se již zaměřuje na právní úpravu, její hodnocení a návrh de lege ferenda. 

Práce je doplněna obsahem, seznamem zkratek, seznamem obrázků, seznamem 
tabulek a seznamem použitých zdrojů. Práce také obsahuje obligátní český a anglický 
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abstrakt a klíčová slova v češtině a angličtině včetně uvedení názvu práce v anglickém 
jazyce. 

 
4. Vyjád ření k práci 

 
Diplomantka si za téma diplomové práce zvolila velmi aktuální a zajímavé téma. Ke 
zpracování tématu diplomantka převážně zvolila deskriptivní metodu užitou pro popis 
právní problematiky a známých případů, a také metodu analytickou, kterou zejména 
hodnotí právní úpravu. 

Na první pohled však práce trpí podstatnými formálními vadami elektronické verze 
diplomové práce, kdy diplomantka opomněla text kapitol práce vhodně zarovnat do bloku 
a text je proto formátován se zarovnáním doleva, což nepovažuji za optimální. O to víc 
je pak patrné neodsazování slov o jedné hlásce na samostatný řádek. Formální 
nedostatky se také množí závěrem práce, kdy se lze setkat s nestandardním 
formátováním poznámek pod čarou, které jsou různě posunuty přímo nad slovo, nebo 
jsou oddáleny několika mezerami. Práce také není formátována jednotným fontem, kdy 
se lze v úvodu setkat s kombinací fontu Arial a Times New Roman. 

Obsahově je práce poměrně zdařilá. Diplomantka by se však měla vyvarovat psaní 
odstavců o jedné větě, pokud informace v této větě není natolik stěžejní, že pro její 
zdůraznění je odsazení do samostatného odstavce žádoucí.  

Diplomantka se také nedopouští jazykových a stylistických nedostatků, kterých je v práci 
minimálně. Drobným nedostatkem je trochu kostrbaté vyjadřování v závěrečných 
pasážích 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 

Přestože se jedná o poměrně zajímavou oblast, 
problematice skutečného majitele není v odborných 
kruzích českých autorů věnována přílišná pozornost. 
Systémem Theses.cz bylo nalezeno celkem 208 
dokumentů, které vykazují shodnost  
s předkládanou prací. Ve třech případech je 
shodnost 5 % v ostatních je shodnost menší. 
Z kontroly protokolu však bylo zjištěno, že některé 
pasáže diplomové práce byly pravděpodobně 
přejaty z důvodové zprávy k zákonu č. 253/2008 Sb. 
nebo se jedná o neodcitovaná znění právních 
předpisů.  
Přes tento nedostatek se však domnívám, že je 
práce původní.  

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

Práce se zdroji je na dobré úrovni. Citace použitých 
zdrojů odpovídají citačním normám ČSN.  

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Rozsah provedené analýzy považuji za dostatečný. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Práce je doplněna o diagramy a tabulky. 
Diplomantka na nich pak názorně popisuje 
problematiku, což považuji za přínosné pro lepší 
orientaci v textu. 
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Formální úprava textu je bohužel na horší úrovni, 
k této otázce jsem se však vyjádřil již výše.  

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková úroveň práce je na dobré úrovni. V práci 
se vyskytuje zcela zanedbatelné množství překlepů 
a gramatických chyb. 

 
 
6. Připomínky a otázky k zodpov ězení při obhajob ě 
 
1) Domnívá se diplomantka, že registr skutečných majitelů může napomoci boji proti praní 

špinavých peněz, a pokud ano, tak z jakých důvodů? 
 
2) Může advokát v souladu se stavovskou legislativou dodržovat zásadu know your 

customer? 
 
 
 
Doporu čení/nedoporu čení práce 
k obhajob ě 

Tuto diplomovou práci doporu čuji  k obhajobě. 

Navržený klasifika ční stupe ň S ohledem na zásadní formální nedostatky 
navrhuji hodnocení diplomantky známkou 
velmi dob ře. 

 
V Praze dne 5. září 2018 
 
 
 
 
 
 
              doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 

_________________________ 
oponent diplomové práce 


