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OPONENTSKÝ POSUDEK 

Jméno diplomanta: Uherík Štěpán 

Téma práce: Vybrané otázky poslední fáze transpozice MiFID II do českého právního 
řádu 

Rozsah práce: 214 582 znaků (podle prohlášení) 

Datum odevzdání práce: 27. července 2020 

1. Aktuálnost (novost) tématu 

Diplomant si jako téma své diplomové práce zvolil problematiku z oblasti práva kapitálového 
trhu, a to téma týkající se transpozice MiFID II do českého právního řádu. Téma není tématem 
novým, ovšem jde o téma aktuální, neboť příslušná směrnice byla do českého právního řádu 
transponována teprve před několika lety. Diplomová práce na téma „Vybrané otázky poslední 
fáze transpozice MiFID II do českého právního řádu“ proto může být s ohledem na uvedené 
podnětná a přínosná. 

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

Diplomantem zvolené téma je tématem, kterému je v odborné literatuře věnována pozornost, 
ovšem více se mu věnují odborníci z jiných vědních oborů než právních. Diplomant by se však 
měl zaměřit na dané téma především z právního hlediska. Diplomant musí mít pro úspěšné 
zvládnutí tématu znalosti nejenom z finančního práva, ale i ostatních právních oborů (zejména 
soukromého práva), ekonomie a psychologie. Vstupních údajů pro zpracování diplomové práce 
mohl mít diplomant dostatek, a to zejména odborné publikace, relevantní právní předpisy 
a internetové zdroje. Zpracovat téma je možné kvalitativní metodou a použít zvláště 
analytickou, deduktivní, příp. komparativní, metodu přístupu. 

3. Formální a systematické členění práce 

Diplomová práce se z formálního hlediska skládá z titulní strany, prohlášení, poděkování, 
obsahu, úvodu, tří částí, závěru, seznamu použitých zkratek a seznamu použitých zdrojů. Na 
konec práce je zařazen název práce, abstrakt a klíčová slova, a to v českém jazyce a v anglickém 
jazyce. 

Po stručném úvodu, ve kterém diplomant uvádí cíle diplomové práce („Základním cílem práce je 
obecně identifikovat vybrané důležité instituty směrnice MiFID II, provést základní popis jejich 
právní úpravy, provést porovnání s tuzemskou platnou úpravou a zabývat se mnohými 
praktickými aspekty při poskytování investičních služeb a případnými problematickými oblastmi. 
Navazujícím cílem práce je na základě analýzy právní úpravy základně zhodnotit, nakolik mohou 
mít vybrané a popsané instituty vliv na zvýšení kvality poskytovaných investičních služeb 
s poradenským prvkem v ČR.“), uvádí použité vědecké metody a popisuje strukturu diplomové 
práce, následuje část obecně věnovaná kontextu doby a situace na finančních trzích. Druhá část 
diplomové práce se zaměřuje na vybrané instituty k ochraně investorů na kapitálovém trhu. 
Předmětem třetí části diplomové práce je investiční poradenství, a to z pohledu jeho 
nezávislosti. V závěru diplomové práce je zhodnoceno naplnění cílů práce a shrnuty závěry, ke 
kterým diplomant dospěl. 

4. Vyjádření k práci 

V první části diplomové práce se diplomant zabývá aktuální situací na finančních trzích. 
Diplomant nejprve velmi trefně popisuje a hodnotí aktuální situaci na finančních trzích s tím, že 
se snaží zohlednit aktuální trendy investování na těchto trzích. Ve druhé kapitole této části se 
diplomant zamýšlí nad vztahem finančních trhů a rozdělování světového bohatství a třetí 
kapitola je věnována kolektivnímu investování. Za nevhodné považuji používání pojmu 
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„poplatek“ pro soukromoprávní úplaty (nejde totiž např. o správcovský poplatek, ale o úplatu za 
služby poskytované správcovskou společností).  

Druhá část diplomové práce se věnuje vybraným institutům k ochraně investorů na kapitálovém 
trhu. Diplomant se po úvodních dvou kapitolách zaměřuje na zásadu odborné péče a následně 
popisuje její konkrétní projevy, a to znalost a odbornost osob poskytující investiční služby 
a vhodnost poskytování investičních služeb. Co se týká znalostí a odbornosti osob poskytující 
investiční služby jde o velmi odborný popis, který je doplněn i osobním názorem diplomanta na 
odbornou zkoušku. Obdobně to platí o kapitolu týkající se vhodnosti. Část je zakončena závěrem, 
ve kterém diplomant uvádí svůj vlastní názor, že novelizovaná úprava podle něj nastavuje 
vhodná pravidla v oblasti odbornosti osob ve smyslu odborných znalostí a dovedností, 
a především vhodně přenáší organizaci zkoušek odborné způsobilosti na akreditované osoby, 
a doplňuje statistické údaje o počtu vázaných zástupců pro investice. O důvodech a důsledcích 
této skutečnosti polemizuje (viz str. 53-54 diplomové práce). 

Třetí část diplomové práce je označena „Nezávislé, a nikoli nezávislé investiční poradenství“. 
Diplomant se nejprve zaměřuje na ideová východiska nezávislého poradenství, poukazuje na 
jeho problematické aspekty a velmi podrobně se věnuje nezávislému investičnímu poradenství 
podle MiFID II. Velmi podrobně diplomant řeší otázku posouzení dostatečného spektra 
finančních nástrojů a vztahu poskytovatele ke třetím stranám a otázku přijímání pobídek 
souvisejících s poskytovaným poradenstvím. V poslední kapitole třetí části pak diplomant 
konstatuje, že tuzemská úprava nezávislého investičního poradenství v zásadě odpovídá úpravě 
evropské. V závěrečném shrnutí potom diplomant uvádí své vlastní názory na nezávislé 
investiční poradenství, které shrnuje takto: „je institut nezávislého poradenství krokem kupředu, 
jež má velký potenciál na zvýšení kvality investičních služeb a tím i na zvýšení ochrany investorů… 
…je bohužel stále spojen se značnou právní nejistotou, která může zapříčinit sníženou ochotu 
subjektů s tímto novým institutem v praxi experimentovat“. 

Celkově k diplomové práci je možné uvést, že z diplomové práce je zřejmé, že se diplomant 
daným tématem podrobně zabýval a v dané problematice se orientuje a má v dané oblasti 
praktické zkušenosti. Diplomant provedl velmi kvalitní analýzu příslušných právních úprav 
a vyvozoval příslušné závěry, v určitých ohledech však mohla být analýza problému ještě hlubší. 
Za vhodné považuji, že diplomant na závěr každé části diplomové práce shrnul závěry, ke kterým 
v příslušné části dospěl. Domnívám se, že diplomant vytvořil poměrně zdařilou a mírně 
nadprůměrnou diplomovou práci. 

5. Kritéria hodnocení práce 

Splnění cíle práce Z hlediska cíle vytyčeného diplomantem se domnívám, že 
práce tento cíl naplnila. Diplomant identifikoval vybrané 
důležité instituty směrnice MiFID II, provedl základní 
popis jejich právní úpravy, provedl porovnání 
s tuzemskou platnou úpravou a zabýval se i praktickými 
aspekty při poskytování investičních služeb 
a problematickými oblastmi. 

Rovněž se snažil zhodnotit, nakolik mohou mít vybrané 
a popsané instituty vliv na zvýšení kvality poskytovaných 
investičních služeb s poradenským prvkem v České 
republice. 

Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení práce 
z hlediska plagiátorství 

Je patrné, že diplomant přistoupil k danému tématu 
samostatným a tvůrčím způsobem. Je velmi 
pravděpodobné, že diplomová práce je původním 
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tvůrčím dílem diplomanta, což ostatně vyplývá z jeho 
prohlášení. 

Práce byla zhodnocena systémem Theses s tím, že bylo 
nalezeno 22 podobných dokumentů. Shoda je však vždy 
menší než 5 %. Shoda byla vždy zcela marginální, a to 
zejména v názvech a textu právních předpisů.  

Práce byla rovněž zhodnocena systémem Turnitin 
s vykázanou celkovou shodou 23 %, shodou 
s jednotlivým dokumentem nejvíce 4 % a počtu 102 slov 
v nejdelším úseku podobnosti. Vykazovaná shoda je 
v názvu a textu právních předpisů, příp. text je řádně 
citován. Velká shoda je i ohledně názvů zdrojů uvedených 
v poznámkách pod čarou. 

Práce podle mého názoru není plagiátem. 

Logická stavba práce Diplomová práce je z hlediska systematického vhodně 
členěna. Struktura osnovy je logická a přehledná. 

Práce se zdroji (využití 
cizojazyčných zdrojů) včetně 
citací 

Diplomant používal odbornou literaturu včetně literatury 
zahraniční, internetové zdroje, právní předpisy 
a stanoviska, výkladové materiály a ostatní zdroje.  

Používání citací odpovídá normě. 

Hloubka provedené analýzy (ve 
vztahu k tématu) 

Hloubku provedené analýzy považuji za průměrnou. 

Diplomant sám uvádí, že „Celá práce je založena na 
obecnějším přístupu ke zkoumané problematice 
a namísto hloubkové analýzy úzké oblasti je cílem pokrýt 
širší problematiku se základní až střední mírou analýzy.“. 

V práci není úzká oblast analyzována hloubkově, nýbrž 
širší oblast obecněji. 

Úprava práce (text, grafy, tabulky) Úpravu práce hodnotím jako standardní a velmi dobrou. 
Práce je doplněna tabulkami. 

Jazyková a stylistická úroveň Z hlediska chyb v psaní je diplomová práce na velmi 
dobré úrovni. Chyby v psaní se vyskytují minimálně 
(např. str. 39 „podrobné znalost“). Stylistická úroveň je 
uspokojivá. 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Při ústní obhajobě by diplomant měl odpovědět na tyto otázky: 
- Na str. 59 diplomové práce diplomant označuje poradenství jako „nezávislé a nikoli 

nezávislé poradenství, případně jako poradenství závislé“. Mohl by diplomant uvést 
důvody, proč se rozhodl pro označení „nikoli nezávislé poradenství“ a ne pro označení 
„závislé poradenství“? 
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- Souhlasí nebo nesouhlasí diplomant s právní úpravou MiFID týkající se poskytování 
drobných nepeněžních výhod (k bodu 3.3.5 diplomové práce)? 

Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň Diplomovou práci hodnotím jako výbornou až velmi 
dobrou. 

Ve Smržovce dne 15. srpna 2020 

doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 
oponent diplomové práce 


