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1. Aktuálnost (novost) tématu 
 
Autor zvolil téma, které je nepochybně originální, protože zkoumání kolektivního 
investování z hlediska corporate governance dosud nebyla věnována v české právní 
vědě přílišná pozornost. Ostatně i samotná problematika corporate governance 
v komplexnějším pojetí je zatím poněkud na okraji zájmu právní vědy. O tom svědčí i 
omezený rozsah české odborné literatury věnované této problematice. Autor disertační 
práce je jedním z mála autorů, kteří jsou v této oblasti publikačně činní. Je to zřejmě 
dáno také skutečností, že corporate governance není jen problémem právní úpravy, ale 
má přesahy také do oblasti ekonomických, sociologických nebo politologických teorií. 
Autor uvedenou problematiku pochopitelně zkoumal primárně z právních hledisek. 
 
2. Náročnost tématu na teoretické znalosti vstupní údaje a jejich zpracování a 
použité metody 
 
Vzhledem k výše zmíněnému nedostatečnému traktování problematiky corporate 
governance v české právní teorii, musel autor primárně čerpat ze zahraniční odborné 
literatury, a to zejména americké, ve které jsou teoretické koncepty corporate 
governance nejvíce rozpracovány. V části věnované corporate governance 
v kolektivním investování se pak musel autor prakticky zcela spolehnout na svou vlastní 
analýzu.  
 
Základní metoda, kterou autor použil, byla metoda kritické analýzy, a to jak 
zahraničních právních teorií, tak platné právní úpravy v České republice. Prací se 
prolíná také metoda dedukce, kdy autor nejdříve zkoumá obecné otázky corporate 
governance a poté specifické otázky corporate governance v kolektivním investování. 
Bylo by zajímavé, pokud by autor porovnal právní úpravu corporate governance 
kolektivního investování v České republice, s právní úpravou v zahraničí. 
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Nejzajímavější by asi bylo srovnání se Spojenými státy americkými, protože v rámci 
Evropské unie je úprava kolektivního investování v zásadě harmonizována, byť i mezi 
jednotlivými členskými státy Evropské unie mohou existovat určité rozdíly v právní 
úpravě těchto otázek.  
 
3. Formální a systematické členění práce 
 
Disertační práce je rozdělena na dvě části, které se dále člení na tři, resp. sedm kapitol. 
První část práce je věnována obecným otázkám corporate governance, druhá část je 
věnována specifikům corporate governance v kolektivním investování (k hodnocení 
tohoto členění viz níže). 
 
4. Vyjádření k práci 
 
Corporate governance autor vymezuje jako určitý soubor pravidel, která regulují vztah 
mezi akcionáři společnosti a managementem společnosti. V případě nesamosprávných 
fondů má ale vztah mezi investorem do investičních fondů a obhospodařovatelem fondu 
poněkud jinou povahu a tento vztah se spíše podobá vztahu zákazníka a poskytovatele 
služby, než vztahu akcionáře společnosti a managementu společnosti. Je k diskuzi, jestli 
se z hlediska soukromoprávního nejedná spíše o zvláštní případ správy cizího majetku 
(ve smyslu občanského zákoníku), než o správu a řízení korporace (ve smyslu zákona o 
obchodních korporacích). Je také otázkou, jestli lze o corporate governance ve výše 
uvedeném smyslu mluvit v případě podílových fondů, které nemají právní osobnost. 
 
Zajímavé je autorovo negativní vymezení corporate governance v podkapitole 1.2, kde 
uvádí, čím se odlišuje corporate governance od společenské odpovědnosti korporací, 
korporátní organizační struktury a korporátního managementu. Nicméně vymezení 
rozdílu mezi corporate governance (správa korporace) a korporátním managementem 
není zcela jasné. Ohledně korporátního managementu autor uvádí, že se jedná o 
zabezpečení řízení zdrojů v organizaci, přičemž správa má zabezpečit, aby toto řízení 
fungovalo a fungovalo správným směrem. Zřejmě ale i korporátní management by měl 
zajišťovat, aby řízení zdrojů fungovalo. Poněkud nejasná je dále otázka, co by se mělo 
rozumět pod tím, že řízení má fungovat správným směrem. 
 
Zajímavý je také rozbor vývoje názorů a teorií týkajících se správy společností 
v americké odborné literatuře (podkapitoly 2.2.1 až 2.2.3) – teorie o tzv. manažerském 
kapitalizmu a tzv. kapitalizmu finančních manažerů, resp. správcovskému kapitalizmu. 
V podkapitole 2.3.2.1. se autor zabývá teorií fikce právnických osob a teorií reality 
právnických osob, přičemž uvádí francouzské, evropské a americké judikáty. Neuvádí 
však, jak je tato otázka řešena českým právem a českou právní teorií.  
 
Diskutabilní je názor autora, že míra subjektivity korporace by měla být přímo úměrná 
počtu akcionářů (str. 17) a není jasné, jak by se takovéto pravidlo mělo aplikovat v praxi, 
resp. jak by se takovýto závěr měl promítnout do platného práva.  
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Diskutabilní je také názor, že korporaci vlastní její akcionáři (str. 22), a že obchodní 
společnosti jsou nejen subjektem práv, ale také objektem práv (tedy, že korporace je 
osobou i věcí). Argumenty, které autor uvádí na podporu tohoto závěru na str. 22 a 23 
nejsou příliš přesvědčivé a názor, že korporace jsou objektem práv nemá dostatečnou 
oporu v pozitivním právu. Tento závěr možná vyjadřuje spíše určité ekonomické nebo 
sociologické aspekty než právní hlediska. 
 
Zajímavé je pojednání o akcionářském modelu korporace a modelu zainteresovaných 
stran (str. 32 a násl.), i když ve vztahu k druhému modelu je asi možné spíše mluvit o 
teorii než reálně fungujícím modelu.   
 
Společenskou odpovědnost korporace (str. 36) autor vymezuje jako požadavek, aby 
každá korporace fungovala eticky, plnila své závazky a snažila se minimalizovat 
negativní důsledky svého provozu a aktivit na životní prostředí, společnost a lidské 
zdraví. Při takto vymezené společenské odpovědnosti korporace ale vzniká otázka, jestli 
lze společenskou odpovědnost korporace považovat za právní pojem, nebo jestli se 
nejedná spíše o politicko-sociální pojem, který ale může ve svých důsledcích podrývat 
základní zásadu právního státu (co není zakázáno, je povoleno). Poněkud diskutabilní 
je pak názor autora (str. 36), že charakteristickým pro chování korporací je hledání 
mezer v zákonech a snaha vyhýbat se daňovým povinnostem a že korporace často konají 
protiprávně. Takovouto generalizaci asi nelze považovat za přiměřenou (ostatně 
obdobná jednání nejsou cizí ani mnohým fyzickým osobám). Autorova charakteristika 
korporací je proto spíše určitým ideologizujícím závěrem. 
 
Samotnému corporate governance v obecné rovině je věnována 3. kapitola. Podle 
autorova vymezení corporate governance má být souhrnem nástrojů a mechanizmů, 
které mají uvést v soulad zájmy manažerů a zájmy akcionářů, přičemž tyto nástroje 
autor rozděluje do tří skupin: regulační (právní), samoregulační a tržní.  
 
Mezi regulační nástroje corporate governance autor řadí informační povinnosti, přičemž 
rozlišuje mezi informacemi získávanými korporací a informacemi poskytovanými 
korporací. Autor však nevysvětluje, jakou funkci plní informace získávané korporací 
v rámci corporate governance (tj. z hlediska dosažení souladu zájmů manažerů a zájmů 
akcionářů) a uvádí příklady získávání informací (např. o zákaznících), které přímo 
nesouvisí se vztahem (konfliktem zájmů) manažerů a akcionářů. V souvislosti 
s poskytováním informací korporacemi lze souhlasit s názorem autora, že množství a 
komplexnost informací, které jsou korporace povinny poskytovat akcionářům, je 
kontraproduktivní, protože nemají přidanou hodnotu pro běžné adresáty a vedou k jejich 
informačnímu zahlcování a zákonodárcům se přes jejich neutuchající snahu nedaří tento 
stav změnit (naopak novými právními regulacemi se tento stav spíše zhoršuje).  
 
Jako další regulační nástroj corporate governance autor uvádí výkon hlasovacích práv 
akcionářů. Autor zde uvádí regulatorní snahy posílit zapojení akcionářů do řízení 
korporací a v této souvislosti uvádí názor J. Maceya, že rozšíření akcionářských práv 
nevede ke zlepšení každodenní správy a řízení korporací a z hlediska akcionářů není 
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racionální vynakládání nákladů v tomto směru (přičemž tento závěr platí i pro 
institucionální investory).   
 
Třetím regulačním nástrojem corporate governance je podle autora struktura a role 
správního orgánu, přičemž je ale pozornost věnována správním orgánům v americkém 
právním prostředí. Uvedené otázce v českém právním prostředí autor nevěnuje 
pozornost. S tím koresponduje také použitá terminologie, která neodpovídá české právní 
terminologii, ani terminologii práva EU. Zajímavé jsou ale závěry autora ohledně 
neefektivnosti kontrolní funkce správního orgánu, který demonstruje na případu Enron. 
 
Čtvrtým regulačním nástrojem corporate governance jsou podle autora fiduciární 
povinnosti manažerů korporace, které mají redukovat rizika spojená se správou cizího 
majetku (zneužití poskytnuté důvěry správcem, vadné plnění ze strany správce), a která 
jsou tvořena povinností loajality a povinností péče. Korektivem těchto povinností je 
pravidlo podnikatelského úsudku, které má chránit management a má umožnit řízení 
korporace a svobodu podnikatelského jednání. V této souvislosti autor popisuje tři 
koncepty pravidla podnikatelského úsudku v americké odborné literatuře (autoritativní, 
odpovědnostní a imunitní). 
 
Pátým regulačním nástrojem corporate governance jsou podle autora pravidla 
odměňování managementu. Autor v této souvislosti analyzuje praktické nedostatky 
odměňování managementu, které nedostatečně závisí na výkonu. Poukazuje také na 
nedostatky odměňování ve formě akciových opcí. Autor se zde věnuje také regulaci 
odměňování zavedené po finanční krizi z let 2008-2009, a to nejen ve Spojených státech 
amerických (Dodd-Frank Act), ale také v Evropské unii (směrnice CRD IV a nařízení 
CRR). 
 
Za poslední regulační nástroj corporate governance autor označuje dluhové nástroje, 
které působí na management v tom smyslu, aby nedošlo k selhání korporace, aby 
korporace plnila své dluhy a aby korporace udržovala hodnotu svých aktiv. V této 
souvislosti se autor zabývá také kapitálovými požadavky, které musí plnit banky 
(kapitálová přiměřenost, pákový poměr, velké expozice, likvidita a financování).  
 
Mezi tržní nástroje corporate governance autor zařazuje fúze, akvizice a převzetí, které 
dle autora vytvářejí zvláštní tržní mechanizmus označovaný jako trh pro kontrolu 
korporací. Mezi tržní nástroje corporate governance autor zařazuje také hospodářskou 
soutěž, o které mluví jako o produktových trzích. Za poslední tržní nástroj corporate 
managementu autor označuje manažerský trh práce. Autor považuje tržní nástroje 
corporate managementu za málo efektivní (přičemž nejméně efektivním je drahý a 
marginální trh pro kontrolu korporací). 
 
Za samoregulační nástroje corporate governance autor považuje regulaci, která je 
vytvářená a vynucovaná hráči na trhu, a která je dle autora v některých ohledech 
výhodnější a efektivnější než právní regulace. Mezi tyto nástroje patří zejména kodexy 
corporate governance (např. Principy corporate governance OECD). Autor zde 
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poukazuje také na nedostatky těchto kodexů a jejich aplikace (např. transformace 
pravidla comply or explain na comply or perform). 
 
V obecné části o corporate governance autor čerpal zejména z americké odborné 
literatury a zaměřil se zejména na otázky corporate governance v americkém právním 
prostředí. Disertační práci by bylo obohatilo, pokud by se autor věnoval těmto otázkám 
také v rámci českého práva a pokud by na základě poznatků z americké odborné 
literatury provedl určitou komparaci české a americké právní úpravy obecných nástrojů 
corporate governance.  
 
Samotnému tématu práce je věnována druhá část práce („Corporate governance 
v kolektivním investování.“). V úvodu této části autor vymezuje pojmové znaky 
kolektivního investování a ekonomický význam a výhody kolektivního investování 
(diverzifikace rizik, snížení nákladů a zvýšení produktivity, profesionální management, 
regulační ochrana investorů a flexibilita). Autor zde poukazuje také na klíčový konflikt 
zájmů mezi investory a správci portfolií. 
 
V dalších kapitolách autor popisuje vývoj kolektivního investování ve světě, přičemž se 
věnuje zejména stručné historii právní úpravy kolektivního investování ve Spojených 
státech amerických a v Evropské unii. Na to pak navazuje stručný popis vývoje právní 
úpravy kolektivního investování v České republice. V této souvislosti autor uvádí 
negativní zkušenosti spojené s kuponovou privatizaci a s tzv. tunelováním fondů a jako 
hlavní důvod těchto negativních jevů uvádí nadřazování ekonomických reforem a 
podcenění nastavení právního rámce privatizace. Zajímavý je autorův názor, že 
kuponová privatizace s dominantní rolí investičních privatizačních fondů měla reálnou 
alternativu v podobě privatizační strategie organického rozvoje, spojená s přísnou 
regulací kapitálového trhu, která se uplatnila v Polsku a byla úspěšnější než česká 
kuponová privatizace. 
 
Pátá kapitola druhé části disertační práce je věnována infrastruktuře kolektivního 
investování. Autor zde podává charakteristiku investičních fondů, včetně jejich 
klasifikace podle práva Evropské unie (která se promítá do české právní úpravy). Dále 
zde autor uvádí charakteristiku investičních společností, včetně výčtu kapitálových, 
personálních a organizačních požadavků kladených na investiční společnosti. Autor 
kriticky hodnotí snahy investičních společností přilákat investory důrazem na 
společenskou odpovědnost. V této souvislosti autor uvádí americký koncept 
univerzálních vlastníků, kteří se nezajímají jen o správu a výkon individuální portfoliové 
společnosti, ale o výkon ekonomiky jako celku. Autor neopomenul skutečnost, že český 
zákon o investičních společnostech a investičních fondech upravuje dvě možné role, 
které v rámci kolektivního investování plní investiční společnost – roli 
obhospodařovatele investičního fondu a roli administrátora investičního fondu. Na závěr 
této kapitoly autor stručně popisuje také funkci depozitáře. 
 
Vlastní problematice corporate governance v kolektivním investování jsou věnovány 
poslední dvě kapitoly druhé části práce. Autor v poslední kapitole uvádí znovu výčet 
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nástrojů corporate governance, které byly uvedeny v první části práce (regulační, 
samoregulační a tržní nástroje). Lze souhlasit s konstatováním autora na str. 136, že 
dohled dohledových orgánů lze obecně považovat za neúčinný nástroj corporate 
governance, který pravidelně selhává v detekování nebo řešení skandálů dohlížených 
subjektů. Zajímavý je závěr, že sankce ukládané dohledovými orgány snižují prostředky 
pro případné odškodnění investorů. Podle zákona o investičních společnostech a 
investičních fondech je hlavním cílem dohledu ČNB ochrana investorů, tomu ale dle 
autora neodpovídají ochranné proinvestorské nástroje, ani dohledová politika ČNB. 
Autor dále popisuje zejména informační povinnosti investiční společnosti vůči 
investorům, ČNB a veřejnosti. Autor analyzuje také specifické informační povinnosti 
(statut, klíčové informace pro investory fondu). Z uvedeného lze dovozovat, že autor 
považuje za součást corporate governance také poskytování předsmluvních 
(produktových) informací investorům. Je ale otázkou, jestli všechny informace 
poskytované investorům investičních fondů lze považovat za součást corporate 
governance. Souvisí to s obecnější otázkou, kde je hranice mezi corporate governance 
ve smyslu správy korporace a informacemi o poskytovaných službách nebo produktech 
zákazníkům. Je také otázkou, jestli se vztah mezi investorem investičního fondu a 
obhospodařovatelem investičního fondu podobá spíše vztahu akcionáře a managementu 
akciové společnosti, nebo spíše vztahu zákazníka a poskytovatele služby. Zvlášť 
výrazně vystupuje tento problém v případě podílových fondů, které nemají právní 
osobnost a jsou jen souborem jmění. Specifika podílových fondů by si proto zasloužila 
hlubší analýzu. Autor u podílových fondů správně uvádí, že podílníci mohou vykonávat 
určitá hlasovací práva jen v rámci shromáždění podílníků. Tento orgán se ale nemusí 
zřizovat povinně a v praxi se zřizuje jen výjimečně.  
 
Zdařilá je analýza struktury správních orgánů v infrastruktuře kolektivního investování 
(podkapitola 7.2.3.1). V podkapitolách 7.2.4.3 až 7.2.4.5 autor podrobně analyzuje 
povinnost péče řádného hospodáře, a to nejen z hlediska americké právní doktríny, ale 
také z hlediska českého práva. Dlužno ovšem říci, že z hlediska investorů do 
investičních fondů, je tato povinnost členů orgánů investičních společností poněkud 
nevýznamná, protože tuto povinnost členové orgánů investiční společnosti nemají vůči 
fondovým investorům, ale vůči svým vlastním akcionářům (proto má analýza této 
povinnosti význam spíše jen pro samosprávné investiční fondy).  
 
Na str. 145 a 148 autor uvádí, že správní orgány (resp. jejich členové) investiční 
společnosti mají fiduciární povinnosti vůči svým akcionářům (povinnost péče řádného 
hospodáře) i vůči fondovým investorům (povinnost odbornosti). Zákon o investičních 
společnostech a investičních fondech nemluví o povinnosti odbornosti, ale o odborné 
péči a tuto povinnost ukládá obhospodařovateli investičního fondu, nikoli orgánům nebo 
členům orgánů obhospodařovatele a v tomto smyslu jsou v zákoně upraveny i přestupky 
a sankce.  
 
Na str. 166 – 167 autor uvádí, že povinnost odborné péče se skládá ze tří složek: 
povinnost profesionální péče, povinnost loajality (jednání v nejlepším zájmu investorů) 
a povinnost zohledňovat veřejný zájem. Je otázkou, jestli lze povinnost zohledňovat 
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veřejný zájem (např. ochranu trhu) podřazovat pod pojem „odborná péče“ – zákon o 
investičních společnostech a investičních fondech podřazuje tyto povinnosti pod 
pravidla jednání (§ 22 odst. 1). Rozlišení mezi odbornou péčí a pravidly jednání lze 
dovodit také z úpravy přestupků (§ 599 zákona). Zákon rozlišuje mezi odbornou péčí a 
jednáním v nejlepším zájmu investorů v § 62. Neurčité zákonné pojmy, ze kterých se 
dovozují povinnosti pro soukromoprávní subjekty, by se měly vykládat spíše 
restriktivně. Pojem „odborné péče“ byl ostatně evropskými předpisy upravujícími 
finanční služby opuštěn (český zákonodárce jej přesto postupně zavádí do všech zákonů 
upravujících finanční služby).  
 
Určité výhrady lze mít k interpretaci povinnosti odborné péče v tom smyslu, že „nákupy 
aktiv do fondů musí být realizované za nejnižší cenu, kterou je možné při vynaložení 
odborné péče dosáhnout, a prodávané jen za nejvyšší cenu, kterou je možné při 
vynaložení odborné péče dosáhnout“ (str. 167). Zákon o investičních společnostech a 
investičních fondech vyžaduje, aby obhospodařovatel prováděl obchody za nejlepších 
podmínek (§ 22 odst. 3 písm. f)). Povinnost provádět obchody za nejlepších podmínek 
(best execution) ale neznamená, že nákupy aktiv do fondů musí být realizované za 
nejnižší cenu, kterou je možné při vynaložení odborné péče dosáhnout, a prodávané jen 
za nejvyšší cenu, kterou je možné při vynaložení odborné péče dosáhnout. Toto 
zjednodušené chápání bylo opuštěno jak zákonem o investičních fondech a investičních 
společnostech, tak zákonem o podnikání na kapitálovém trhu a platná právní úprava 
v současnosti vychází z evropské úpravy best execution (zejm. směrnice MiFID II). 
 
V podkapitole 7.2.5 se autor věnuje pravidlům odměňování pracovníků investičních 
společností, která ale nejsou nikterak specifická, protože jsou převzata z regulace této 
otázky pro banky, resp. obchodníky s cennými papíry.  
 
V první části práce autor uvádí dluh jako jeden z nástrojů corporate governance, protože 
pokud se korporace financují dluhem, tlak věřitelů, resp. dluh působí jako určitý 
korektiv corporate governance. V podkapitole 7.2.6.3 se autor věnuje investování 
majetku fondu do dluhových nástrojů. V této souvislosti je ale pochybné uvažovat o 
vlivu investice do dluhových nástrojů na corporate governance (corporate governance 
by se neměl zaměňovat s pravidly investování fondů). Podle uvedené logiky by se pak 
musel zkoumat i vliv jiných investicí na corporate governance. 
 
Zdařilá je analýza specifik tržních nástrojů corporate governance v kolektivním 
investování v podkapitole 7.3. Zajímavá je také kritika samoregulačních nástrojů 
corporate governance v ČR (podkapitola 7.4) o jejichž účinnosti lze pochybovat. 
 
V závěru autor uvádí, že nejefektivnějšími nástroji corporate governance jsou 
monitorování managementu pomocí správních orgánů, věřitelů a institucionálních 
investorů. Autor (str. 205) také kritizuje, že v českém právním prostředí nelze 
administrativně trestat členy orgánů a kontrolních funkcí. Je ale otázkou, jestli je 
žádoucí zvyšovat správní represi (byť podle autora tomu tak v blíže nespecifikovaných 
právních řádech je). Představa, že zvyšováním veřejnoprávní represe lze efektivně řešit 
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pojednávané problémy, je dle mého názoru pochybná. Autor také kritizuje skutečnost, 
že zákon o investičních společnostech a investičních fondech je nepřehledný, protože 
kumuluje úpravu UCITS, AIF a národních fondů. Plně lze souhlasit s názorem autora, 
že přínosnost komplexních informací, které musí regulované subjekty poskytovat 
spotřebitelům, je velmi nízká. Hodnocení autora, že asociace na kapitálovém trhu jsou 
„formalistická sdružení rezignující na ochranu spotřebitelů“ (str. 208), je ale poněkud 
pochybná. Uvedené asociace jsou zájmovými sdruženími poskytovatelů finančních 
služeb a jejich úkolem není a nebyla ochrana spotřebitelů (tuto úlohu mají plnit sdružení 
na ochranu spotřebitelů).  
 
Podle závěrů autora jsou nejefektivnějšími nástroji ovlivňování corporate governance 
regulační (právní) nástroje. Jejich efektivnost by se ale měla posuzovat nejen ve vztahu 
k tržním a samoregulačním nástrojům, ale spíše by se měla posuzovat jejich efektivnost 
a přiměřenost z hlediska nákladů a přínosů. Autor proto mohl provést analýzu 
efektivnosti nástrojů právní regulace corporate governance také z tohoto hlediska.  
 
5. Kritéria hodnocení práce 
 
Splnění cíle práce Cílem práce je analýza možností nástrojů corporate 

governance při ochraně zájmů investorů, kteří 
investovali do investičních fondů. Dílčím cílem 
(cílem první části práce) je analýza správy a řízení 
akciových společností z amerického a evropského 
pohledu. Druhým dílčím cílem (cílem druhé části 
práce) je analýza aplikace obecných nástrojů 
corporate governance v oblasti kolektivního 
investování se zaměřením na retailové investiční 
fondy. Uvedené cíle byly v disertační práci v zásadě 
splněny. 
 

Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení 
práce z hlediska 
plagiátorství 

Autor prokázal erudovanost při formulování vlastních 
závěrů, a to zejména ve druhé části práce, ve které 
analyzoval nástroje corporate governance 
v kolektivním investování (i vzhledem ke skutečnosti, 
že tato problematika zatím nebyla v české odborné 
literatuře komplexně zpracována).  
 

Logická stavba práce Autor práci rozdělil na dvě části, přičemž první 
(všeobecná) část je zaměřena na analýzu základní 
teorie corporate governance, zatímco druhá 
(speciální) část aplikuje základní teorii corporate 
governance v kolektivním investování. Tento přístup 
autor zdůvodnil tím, že v české odborné literatuře 
neexistuje komplexnější monografie věnovaná 
corporate governance. Důsledkem tohoto přístupu, 
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který tedy má určité zdůvodnění, je ale skutečnost, že 
disertační práce je vlastně složena ze dvou relativně 
samostatných děl (ostatně jak to sám autor uvádí na 
str. 2), přičemž první část práce poněkud vybočuje z 
tématu práce a tématu práce odpovídá až druhá část 
práce.  
 

Práce se zdroji (využití 
cizojazyčných zdrojů) 
včetně citací 

Autor využil zahraniční odbornou literaturu 
věnovanou otázkám corporate governance, a to 
zejména americkou odbornou literaturu, protože 
v právním prostředí Spojených států amerických jsou 
tyto otázky nejvíce diskutovány a rozpracovány. 
Práce s citacemi pramenů je na vysoké úrovni 
odpovídající vědecké práci. 
 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Autor provedl podrobnou analýzu jednotlivých 
nástrojů corporate governance jednak v obecné 
rovině, jednak v oblasti kolektivního investování. 
Nejpřínosnějšími a nejzdařilejšími částmi práce jsou 
kapitoly práce věnované regulačním (právním) 
nástrojům corporate governance v kolektivním 
investování.  
 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Z formálního hlediska práce splňuje všechny 
požadavky stanovené pro disertační práce a obsahuje 
jen zcela zanedbatelné množství tiskových chyb.  
 

Jazyková a stylistická 
úroveň 

Disertační práce byla zpracována ve slovenském 
jazyce, přičemž jazyková a stylistická úroveň práce je 
na odpovídající úrovni.  
Skutečnost, že autor čerpal zejména z americké 
odborné literatury, se projevila v používání 
terminologie, kterou autor převzal z uvedených 
pramenů, místo používání české právní terminologie, 
příp. terminologie práva EU (např. v souvislosti 
s řízením akciových společností na str. 27 autor mluví 
o jednoúrovňové a dvojúrovňové struktuře správního 
orgánu, místo pojmů českého práva, které používá 
pojmy dualistický systém a monistický systém). 
Určitou kritiku si zaslouží i používání anglikanizmů 
(např. v práci se opakovaně objevuje pojem „level“ 
místo odpovídajícího slovenského pojmu). 
 

 
6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
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Vzhledem k tomu, že autor nevěnoval pozornost návrhu zákona, kterým se mění některé 
zákony v souvislosti s podporou výkonu práv akcionářů, který je od října 2018 
projednáván Poslaneckou sněmovnou, a který je transpozicí směrnice Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2017/828 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice 
2007/36/ES, pokud jde o podporu dlouhodobého zapojení akcionářů, bylo by vhodné, 
aby autor v rámci obhajoby vyhodnotil dopady této nové právní úpravy pro corporate 
governance obecně a corporate governance v kolektivním investování zvláště. 
 
V rámci obhajoby by autor mohl dále shrnout argumenty a fakta, na základě, kterých 
dospěl k hlavnímu závěru práce, že nejefektivnějšími nástroji ovlivňování corporate 
governance jsou regulační (právní) nástroje. 
 
V rámci obhajoby by autor mohl pojednat blíže o otázce, jestli lze corporate governance 
chápat čistě jako právní institut, nebo jestli se jedná o institut, který zahrnuje i prvky 
stojící mimo rámec pozitivního práva. Pokud by se jednalo o institut, který přesahuje 
rámec platného práva (např. zasahuje do oblasti etiky), pak vzniká otázka, jestli má 
právní věda zkoumat corporate governance komplexně, tj. včetně jeho mimoprávních 
aspektů. Pokud by se mělo corporate governance chápat jen v mezích platného práva, 
pak vzniká otázka, jestli koncept corporate governance není nadbytečný, protože se pod 
něj pouze sjednocují určité právní instituty. 
 
Na str. 6 autor uvádí, že bez existence corporate governance by musel každý jednotlivý 
akcionář vykonávat svou roli samostatně. V rámci obhajoby by autor mohl objasnit, co 
je tímto konstatováním myšleno. 
 
V souvislosti se společenskou odpovědností korporací by autor mohl pojednat o otázce, 
jestli je společenská odpovědnost jen marketingovým nástrojem, nebo jestli se jedná o 
komplexnější projev etického fungování a jednání korporací. 
 
V rámci obhajoby by autor mohl blíže objasnit vztah mezi správou cizího majetku podle 
občanského zákoníku a obhospodařováním fondů kolektivního investování. 
 
Autor na str. 133 uvádí, že v případě kolektivního investování se vsouvá mezi investory 
a korporace další vrstva zástupců a místo problému agent – principál, se musí řešit 
problém agent – agent – principál. Tento problém ale není specifikem kolektivního 
investování, protože tento problém zřejmě existuje u každé korporace, která drží podíl 
v jiné korporaci. Autor má v určitém smyslu pravdu, že investoři do investičních fondů 
mají vůči manažerům investičních společností podstatně omezenější práva, než jaké 
mají akcionáři vůči manažerům akciových společností. V jakém smyslu však platí tento 
závěr pro samosprávné fondy?  
 
Na str. 134 autor uvádí, že většina smluv v prostředí finančního trhu se uzavírá 
formulářově, proto jsou permanentním problémem neúplnost, porušitelnost a 
vymahatelnost smluv. Autor by mohl toto své konstatování vysvětlit v rámci obhajoby. 
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Zajímavá je kritika názoru ČNB (na str. 135), která považuje pojmy „internal 
governance“ a „corporate governance“ za synonyma, přičemž pojem „internal 
governance“ je implementován v českém právu termínem „řídicí a kontrolní systém“. 
Podle názoru autora je takové chápání nesprávné, protože internal governance je jen 
jednou z možných složek corporate governance. Vzhledem k tomu, že neexistuje 
autoritativní vymezení pojmu „corporate governance“, bylo by možná vhodnější 
uvažovat o širším a užším pojetí tohoto pojmu.  
 
Autor by se mohl vyjádřit také k otázce přeregulovanosti korporací (a obecně podnikání) 
a k otázce nakolik je nebo není institut corporate governance projevem přeregulovanosti 
vyspělých ekonomik. 
 
 
Doporučení / 
nedoporučení práce k 
obhajobě 

Práci doporučuji k obhajobě před příslušnou komisí pro 
obhajobu disertační práce. 

 
 
 
V Praze dne: 24. 5. 2019 
 
 
       …………………………………… 
         JUDr. Štefan Elek, Ph.D., LL.M. 


