
 

 

Oponentský posudek 

na disertační práci Mgr. et Mgr. Luboše Mazance 

„Zákonná evidence investičních nástrojů v evropské a komparativní perspektivě“ 
___________________________________________________________________________________ 

 

 

Předložená disertační práce se zasvěceným způsobem zabývá problematikou, která je vzhledem 

k vývojovému stupni finančního trhu v České republice velice aktuální. Na významu bezpochyby dodává 

zvolenému tématu také rychlý rozvoj relevantních trhů po letech 2008 a 2009 a celkový nárůst objemu 

obchodovaných investičních nástrojů, kdy nutnost hladkého vypořádání, clearingu a úschovy, tedy – jak 

disertant uvádí – post tradingu nabývá na stále větší důležitosti.    

 

V úvodní části práce se autor zaměřuje na vymezení finančního trhu a významu jeho regulace a dohledu 

nad ním. Dále se autor zabývá investičními nástroji, jejich typologií a členěním a poté navazuje evidencí 

investičních nástrojů se zaměřením na její kategorizaci, principy fungování, centrální evidenci 

zaknihovaných cenných papírů a samostatnou evidenci investičních nástrojů. Další část disertační práce 

pojednává o subjektech oprávněných k vedení evidence investičních nástrojů. Velmi důležité jsou 

kapitoly věnované evidenci investičních nástrojů de lege ferenda a závěr práce obsahující shrnutí.  

 

Pochvalně lze hodnotit autorův systematický a vnitřně konsistentní přístup k nelehké a technicky vysoce 

komplikované právní problematice, která je předmětem posuzované práce. V disertační práci se projevuje 

autorovo samostatné právní uvažování, které je výrazné zejména v kapitole pojednávající o evidenci 

investičních nástrojů z pohledu de lege ferenda. Otázky, které disertant vznáší a analyzuje, jsou  

z právně teoretického hlediska, jakož i z hlediska právně praktického významné a frekventovaně 

diskutované. Vyzdvihnout je možné například úvahy týkající se elektronického vydání cenných papírů a 

subjektů oprávněných k vedení evidence.  

 

S ohledem na výše uvedené konstatuji, že předloženou disertační práci hodnotím velice kladně a 

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

 

Autor by se při obhajobě měl mimo jiné zaměřit na následující otázku: Mohl by autor rozvinout, jaké 

praktické komplikace představuje střet (i) konceptu transparentnosti evidence investičních nástrojů dle 

české právní úpravy a absence české právní úpravy navazujících evidencí na evidenci centrální a (ii) 

způsobu vedení evidence investičních nástrojů zahraničními správci majetku. 
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JUDr. Ing. Karel Dřevínek, Ph.D., LL.M. 


