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Tento oponentní posudek podávám na základě žádosti děkana Právnické fakulty
Univerzity Karlovy, ktený mě dopisem ze dne 2. 5.2}lgjmenoval oponentem disertační práce
Mgr. Daniela Borsíka Zpracované na téma ,,Kolektívne investovanie zpohťadu corporate
governance".

Autor si zvolil téma nejen aktuální v celoevropském či světovém měřítku, ale především
v české odborné literatuře nedostatečně zpracované. Deklarovaným cílem disertační práce je
zkoumání moŽnosti nástrojů corporate governance při ochraně zájmů investorů, kteří
investovali do investičních fondů' Autor vycházípři zkoumání corporate governance především
z pohledu americké teorie a praxe. Proti tomuto východisku nelze nic podstatného namítat,
protože týo významně ovlivňují teorii, legislativu i praxi celého vyspělého světa, Evropskou
unii a potažmo i Českou republiku nevyjímaje. Zaurčitý nedostatek však povaŽuji skute_čnost,
Že některé závěry v této části práce nejsou konfrontovány s českou realitou, zejménapakzávěry
opírající se o zahraniční empirické výzkumy.

Z hlediska jazykového, mohu-li to posoudit' neboť práce je psána ve slovenštině, je
předložená disertační práce psána srozumitelným a čtivým stylem. Formální i jazykovou
úroveň práce povaŽuji zavelmi nadstandardní, zqména oceňuji vhodné a nerušivé zapojení
anglických výtazi.

Systematické uspořádání ptáce považuji za odpovídající (aŽ na dvě výjimky uvedené
níŽe) vytčenému cíli i pouŽitým metodám vědecké práce.

V úvodu autor výyčuje cíl práce a popisuje použité metody vědecké práce, mezi nimiž
vévodí analýza a komparac e, zejména amerického a unijního práva, ne zŤídka zejménav druhé
části i ptáva českého. Yýznamné evropské právní řády však zůstaly mimo pozornost autora,
což autor v úvodu práce vysvětluje. Kromě toho autor vytyčuje i zák|adni testovací tézi, jíž
formuluje tak' že hlavní úlohu v corporate governance akciových společností a v kolektivním
investování vůbec hrají regulační nástroj e, zatímco tržní a samoregulační nástroje jen roli
subsidiární. Tuto hypotézu se mu v disertační práci podařilo potvrdit.

Samotná výzkumná problematika je vhodně systematiky členěna do dvou relativně
samostatných, avšak na sebe logicky navazujicich částí. Je však možné diskutovat o to, zdatak
rozsáhlá obecná část není pak na újmu ana|ýze problematiky corporate governance
v kolektivním investování. To je podle mého nánoru příčinou, že některé pasžňe v druhé části
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práce působí poněkud popisně (např. zčásti problematika odměňování). První ěást práce autor
logicky otevírá problematikou teorie corporate govemance. Těžiště je zde v rozboru a analýze
americké literatury, navíc česká odborná literatura se tomuto tématu příliš nevěnuje. Následuje
rozbor corporate govemance jako předmětu správy, a poté ana|ýza akciové společnosti. V této
části práce však není příliš jasná hranice mezi tím, zda jde o analýzu amerických akciových
společností, nebo o pokus analyzovat znaky akciové spoleěnosti bez ohledu na právní řád a zda
podle názoru autora uvedeným pojmovým znakům odpovídá i postavení akciové společnosti
včeském soukromém právu' Jde zejména o obecné teze na str. 14 o tom, že základem pro
podnikání akciové společnosti je kapitálový příspěvek jejího člena a že akciové společnosti
shromažďují vydáváním akcií volný kapitál od široké veřejnosti. Jsem názoru, že v české
realitě tomu tak zpravidla není. Autor se pokouší definovat hlavní (pojmové) znaky akciové
společnosti a rozbírá akciové vlastnictví, delegované rozhodnutí' omezenou odpovědnost
akcionářů za závazky společnosti a dovolený účel. Mám pochybnosti o tom, že dovolený účel
je pojmovým znakem akciové společnosti. To je pojmový znak nejen korporací, ale
právnických osob vůbec.

Autor dále pokračuje obecným rozborem nástrojů corporate governance a správně je
rozlišuje na regulační (právní)' samoregulační a trhové. V této části práce jsou na str. 59 a násl.
rozebírány fiduciární povinnosti v korporátním právu, včetně pravidla podnikatelského úsudku.
Podle mého názoru by v této části práce měla byt ze systematického hlediska rozebírána i
obecná problematika péče řádného hospodáře podle českého ptáva, které se autor věnuj e ůve
druhé části, která jižmápojednávat o corporate governance v kolektivním investování. Výklad
obsaŽený ve druhé části v bodech 7 '2.4.L až7.2.4.5' se však netýkáaplikace dané problematiky
na oblast kolektivního investování, ale jde o rozbor obecné právní úpravy. Nicméně tuto pasáŽ
disertaění práce povaŽuji z hlediska přínosu vědnímu oboru zanejzdaři|ejši.

Druhá část práce je věnována ana|ýze a aplikaci obecných závěrŮ problematiky
corporate govemance na oblast kolektivního investování a je dotůena až do konkrétních
poměrů České republiky, což považuji za velmi užitečné a přínosné. Takto pojatá ana|ýza
corporate govemance s aplikací na kolektivní investování nemá v české odborné literatuře
obdoby' Jednotlivé dí|čí závěry jsou zde přesvědčivě argumentovány. Práci by však
nepochybně svědčilo, pokud by autor provedl i konkrétní empirický výzkum v České republice,
na němž by mohlpotvrdit své závěry.

Závěr práce pak shmuje výsledky, k nimž autor dospěl a které v podstatě potvrzují
dosavadní zkušenosti.

Autor prokéna|, že má hluboké znalosti, zejména zaltranični (především americké)
odbomé literatury a dokáže s ní pracovat. RovněŽ prokázal, že ovládámetody vědecké práce a
že dokáže nejen analyzovatexistující názory, ale přesvědčivě argumentovat i své vlastnínázory
azávěry. Dále je třeba ocenit,že autor se neomezil nejen právniana|ýzu, ale zabýval se i
analýzou ekonomickou, která lépe potvrzuje jeho závěry.

Z hlediska formální úpravy autorovi nelze ničeho vytýkat. Velmi oceňuji, že autor
udrŽel v celé své dizertační práci vysoký citační standard a že konzistentním způsobem
odkazuje na odbornou literaturu, právní předpisy a rozhodnutí příslušných soudů.

Z hlediska obsahového pokládám předloženou práci za velmi zdařilou, a to ve vztahu
ke všem kapitolám' Zanejvétší přínos předložené dizertační práce však považuji druhou část.
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K disertačni práci a případné obhajobě mrím tyto diskusní připomínky:

1. Nastr. 15 autoruvádí, ženarozdilodprávníteoriejepraxejednoznaěněnastraně reality
právnických osob. Tuto tezi však ničím nedokládá'

2. Na str. 18 při charakteristice majetkové samostatnosti hovoří autor o úplné a částečné
likvidaci akciové společnosti. Není zřejmé, co se rozumí částečnou likvidací. Dále se zde
uvádí, že věřitelé akcionaře nemohou vyjmout majetek z korporace. Co se mána mysli
vynětím majetku z korporace?

3 ' Na str. 2l uvádíautor, že ČR využila moŽnosti pro oblast kolektivního investování upravit
pravé kusové akcie. o nepravých kusových akcií (akciích s účetní hodnotou) v českém
právu se však vůbec nezmiňuje, ačkoliv o nich jako o pojmu pojednává. Proč ten rozdí|
v přístupu?

4. Na str. 22 autor uvádí, že korporaci vlastní její akcionáři a že korporace není jen
subjektem práva, ale i jeho objektem. Postrádám ana|ýzu těchto úvah ve vazbě na
současné české soukromé právo, zejménave vztahu k $ 489 občZ vymezující pojem věci
a k $ 101I občZ, kde je vymezen předmět vlastnictví.

5. Na str. 24 autor uvádí, že základní specifikem akciové spoleěnosti jeto,že podíl musí b;it
vtělený do cenného papíru akcie. Ponechám-li stranou nejasnost formulce ,,cenný papír
akcie", pak mi opět chybí vazba na české právo, které upravuje akciovou společnost i za
situace, kdy na podíl nevydá akcie jako cenné papíry nebo zaknihované cenné papíry ani
zatimní listy. Je tedy česká akciová společnost povinna vydat akcie jako cenný papír nebo
zaknihovaný cenný papír?

6.Na str. 27 pojednává autor o orgánech korporace a výborech správních orgánů korporace
a výbory chatakterizuje jako komise. To však je j en záměna pojmů a nic to nevysvětluje.
Zďeby bylo na místě uvést právní (věcné) rozdí|y mezi orgány a výbory orgánů.

7 . Na str 31 uvádí autor, že má-lri organizace nedovalený účel, nelze je považovat za
právnickou osoby. Není jasné' co se tím míní. Má to snad znamenat, že akciové
společnosti s nedovoleným předmětem činnosti nejsou právnickými osobami?
Minimálně mi chybí úvaha o tom, zčeho by takový závěr bylo možné učinit v českém
právu.

8. Nadpis stt . 32 vzbuzuje zdáni, že autor bude na následuj ících stranách poj ednávat o zájmu
korporace, rozebírá zde však problematiku, komu mají korporace sloužit, resp. č:í zájmy
má profesionální aparát chránit. Postrádám však pojednání o tom, zda má podle názotu
autora korporace vlastní zájem odlišný od zájmů akcionářů nebo zúčastněných stran.

9. Na str 51 autor uvádí, ženezávislí členové mají v porovnání e exekutivními členy orgánu
menší motivaci jednat proti zájmům akcionářů. Má to znamenat, že primární je zájem
akcionffi, nikoliv zájem společnosti?

l0. Na str. 66 se odkazuje na ana|ýzy pojednávají o složitosti problematiky výšky a složení
manažerských odměn. Jde však o americké ana|ýzy. Postrádám názor či výsledek
výzkumu autora, zda je tomu tak i v České republice. obdobně na str. 67 se uvádí
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nepoměr mezi odměnou CEo a průměrného zaměstnance v USA 1 : 5. Je tomu u nás také
tak, nebo je tento poměrjiný, anebo to není zjistitelné?

11. Na str. 72 používá autor pojmy ,,závazné hlasování'o a ,,konzultativní hlasováni", jež
obsahuje i směrnice 20I7l828lEU ve vztahu ke zprávě o odměňování. Není však
vysvětleno' co se tím rozumí a jaký je mezi tim rozdíL Chybí mi i názot autora, jaké
hlasování je podle jeho názotu z hlediska corporate governance lepší.

12. Na str. 74 tvrdí autor, že vlastní konkurs je překážkou živnostenského podnikání. To je
však poněkud zjednodušené. Problematika konkursu je v $ 8 živnostenského zákona
upravena poněkud sloŽitěji'

13. Na str 76jsou uvedeny z hlediska dluhového ťtnancováni závěry, které zŤejmě platí pro
americké společnosti. Platí však také v České republice, Že není možné téměř najít
farmaceutickou firmu, reklamní agenturu anebo růstovou high tech společnost, která by
nebyla financovaná pŤevétžně vlastním kapitálem nebo že velké veřejně
obchododovatelné fi .my využiv ají přednostně interní fi nancování?

14. Na str. 87 se zmiňují kodexy corporate governance. Ceský přístup zde zmiňován není.
Ten je uveden až v druhé části práce věnované kolektivnímu investování. Avšak kodexy
corporate governance v českém prostředí nejsou věnovány jen kolektivnímu investování,
ale jsou obecnější. Systematicky by výklad o českých kodexech ná|ežel spíše na toto
místo.

15' N a str. 93 se uvádí, Že pojmovým znakem kolektivního investování je shromažďovéní
peněŽních prostředků od investorské veřejnosti. Jsou fondy kvalifikovaných investorů
podle českého právapodle nězoru autora kolektivním investováním?

16. Na str. 102 se uvádí, že stovky privatizačních fondů užívaly agresivní reklamu ,jistota
desetinásobku". Šlo skutečně o stovky privatizačních fondů?

l7. Na str. 115 uvádí autor, že český zákonodárce zkomplikoval pohled na kapitál investiční
společnosti a Že UCITSD požaduje širší pohled. Znamenáto, že česká právní úprava je
v rozporu s unijním právem?

l8'Na str. 117 se uvádí, že vedoucími osobami rozumí český zákonodárce mimo jiné
,,ředitele společnosti". Zde postrádám rozbor, koho lze v české akciové společnosti
(investiční společnosti) povaŽovat za ředitele, neboť tento pojem není nikde definován.

19' Na str. 143 se uvádí, že se zakladatelskými akciemi společnosti s proměnným základním
kapitálem nemůže b1it spojeno právo na zpětný odkup ani jiné zvláštní právo". Lze však
zakladatelským akciím ubírat nějaká práva, jako je to možné u běžných akciových
společností? RovněŽ postrádám odpověď na otézku, zda s investičními akciemi mohou
bý spojena i jiná zvláštní práva, než je právo na odkup investičních akcií.

20. Na str 147 kritizuje autor požadavek předchozího souhlasu ČNg s výkonem funkce
vedoucí osoby. Uvádí zďe,že pokud funkce užvznlkla,je nežádoucí domáhat se zpětně
jejího zneplatnění, protože soukromoprávní následky by nastaly retroaktivně. Není
zcela jasné, co tím autor myslí. Je-li předchozí souhlas ČNn piedpokladem pro výkon
funkce' pak při nedostatku souhlasu funkce vůbec nevznikne. Nejde-li o předpoklad
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vzniku funkce, pak nedostatek souhlasu ČNB zřejmě není ani důvodem neplatnosti, ale
může bý přestupkem.

2 1 . Na str. 1 63 uvádí autor, že z pojmu loaj alita vyplývá i povinnost nedelegovat výkon své
funkce. Možnost delegace výkonu funkce však připouští jak občanský zákoník, tak
judikatura Nejvyššího soudu.

22. Na str. 165 uvádí autor svou domněnku, že při rozhodování o střetu zájmiby se nemělo
přihlížet k hlasům členů orgánů, o kteých se rozhoduje, jsou-li současně akcionáři, ani
k hlasům akcionďů, kteří jsou osami jim blízkými nebo jsou jimi podstatně ovlivněné.
S tím lze v obecné rovině souhlasit. Jen mi chybí uvaha, o jaká konkrétní ustanovení
pozitivního práva nebo právní zásaďy autor tuto domněnku opírá. Současně také
postrádám informace o tom, zda se v praxi takové smlouvy vůbec reálně uzavíraji.

23. Na str.l7l a I72 se hovoří o odborné péči členů orgánů. Postrádám ,Úvahu, zda
poŽadavek odborné péče je dovozován z toho, Že člen orgánu musí mít odborné znalosti,
a proto se péče řádného hospodiíře v těch oblastech, kde mají odborné znalosti,
transformuje do odborné péče, nebo zda členové orgánů mají odbornou péči ve vztahu
k celé své činnosti. Zékon o investičních společnostech a investičních fondech totiž
vyžaduje výslovně odbomou péče je u fyzických osob, které jsou likvidátory nebo
nucenými správci.

Výše uvedené připomínky a dotazy nemají zacíl snížitjinak velmi dobrou odbornou úroveň
disertační práce. Uchazeč, v práci prokáza|, že ovládá vědecké metody práce, dokáŽe je využít,
formulovat a zdůvodňovat vlastní závéry a že je tedy schopen samostatné vědecko výzkumné
práce. Ze všech uvedených důvodů proto dospívám k následujícímu

zavervi

Práci doporučuji k obhajobě před příslušnou komisí pro obhajobu disertačních prací.

Y Praze dne 3. června 2019

prof. JUDr. Jan Dědič
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