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Téma práce: Finančněprávní aspekty fúzí a akvizic v private equity 

Rozsah práce: 115.695 znaků 

Datum odevzdání 
práce: 

30. 11. 2021 v elektronické podobě a 6. 1. 2022 v tištěné podobě 

 

 

1. Aktuálnost (novost) tématu 

Diplomantka si za téma vybrala problematiku akvizic a fúzí se zaměřením na jejich 
finančněprávní aspekty. Je otázkou, nakolik je toto téma aktuální, neboť v poslední době 
nedošlo, a ani nedochází k žádným zásadnějším změnám pozitivní právní úpravy, 
zároveň v posledních letech je toto téma často vyhledáváno diplomanty. Proto se 
domnívám, že vhodnost tématu ke zpracování diplomovou prací bude velmi odvislá od 
přístupu diplomantky, který by se měl odlišovat od přístupů již představených  
a realizovaných jejími kolegy a kolegyněmi. 

 

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

Toto téma předpokládá znalosti nejen finančního práva, ale také práva obchodního. 
Náročnost tématu na zpracování je odvislá na přístupu k tématu. Pokud by byla práce 
zpracována novým způsobem oproti již obhájeným pracím, pak bych považoval téma za 
poměrně náročné na zpracování. Pokud nikoliv, pak zpracování tématu považuji spíše 
za snazší.  

Tímto tématem se v české literatuře zabývá poměrně značné množství autorů a téma je 
velmi populární, neboť řeší praktické otázky a v poslední době je velmi vyhledávaným 
mezi diplomanty. Je k dispozici několik monografií věnovaných obecně akvizicím a velké 
množství článků. Co se týče rozsahu zahraniční literatury, rovněž těchto zdrojů je 
k dispozici velké množství. Největší množství zdrojů však nabízí internet. S ohledem i na 
dálkově přístupné zdroje jsou zdroje snadno dosažitelné.  

Diplomantka se o použitých vědeckých metodách ve své práci výslovně zmiňuje, kdy 
zmiňuje metodu deskriptivní a analytickou, dále syntézu a komparaci. Dle mého názoru 
však komparace v práci použita nebyla, přičemž omezené bylo použití analytické 
metody. Práce je tak výsledkem především deskriptivní metody. Tento fakt je pak zcela 
zřejmý při srovnání cíle a textu práce, neboť text je spíše popisem. Zajímavě mohla 
vyniknout pasáž věnovaná derivátům, nicméně diplomantka přebírá již zveřejněný 
názor, aniž by ho podpořila jakýmikoliv vlastními argumenty lišícími se od těch, již 
prezentovaných ostatními. 

 

3. Formální a systematické členění práce 

Vlastní práce splňuje svým rozsahem požadavky kladené na diplomové práce, když 
obsahuje 115.695 znaků.  

Co se týče členění, práce má mimo úvodu a závěru, které diplomantka nečísluje, celkem 
4 kapitoly, které jsou dále členěny až do úrovně čtvrtého řádu. Toto členění považuji za 
vhodné z pohledu rozsahu této kvalifikační práce. Názvy jednotlivých kapitol této práce 
jsou následující: 1) Pojem private equity, 2) Pojem fúzí a akvizic, 3) Deriváty v rámci 
M&A a 4) Daňové konsekvence M&A.  
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Práce je doplněna seznamem použité literatury a dalších zdrojů, seznamem použitých 
zkratek českým a anglickým abstraktem, seznamem klíčových slov v českém  
a anglickém jazyce a obsahem.  

 

4. Vyjádření k práci 

Diplomantka svou práci napsala na téma velmi vhodné pro praxi, které je často 
předmětem zájmu odborné veřejnosti. Bohužel po jejím přečtením nepovažuji práci za 
přínosnou, neboť téměř výhradně shrnuje a předestírá již poměrně snadno dosažitelné 
informace. 

Obsahově považuji práci za průměrnou, která bohužel nebude mít dopad pro aplikační 
praxi a na širší odbornou veřejnost. Je to dáno silným popisným charakterem práce. 
Rovněž mi v práci chybí nějaký jednotící prvek, který by vysvětlil, proč diplomantka tuto 
práci píše, a především proč a co má práce sdělit, neboť analýza vybraných otázek 
provedena spíše nebyla. Z tohoto důvodu mi některé podkapitoly připadají pro téma 
zbytečné, např. velmi stručné vysvětlení, co je DPH, a informace o její sazbě, zmínění 
private equity fondů v první kapitole, byť s nimi následně pracováno již není atp. Dále lze 
v práci najít některé obsahové nesprávnosti, např. občasné označování daně z příjmů 
právnických osob za daň z příjmů v singuláru, daňové přiznání k dani z nemovitých se 
nepodává za zdaňovací období, ale naopak je tato daň jedinou v české jurisdikci, pro níž 
se daňové přiznání podává na zdaňovací období, srovnání rozpočtového určení daně 
z nemovitých věcí a příjmových daní nebo DPH není přesné, poplatníkem daně 
z nemovitých věcí není vždy vlastník atp. V daňových konsekvencích mi pak chybí 
některé poměrně důležité aspekty, které jsou často pro účastníky M&A zásadní, např. 
přechod časového testu pro osvobození příjmů z prodeje obchodních podílů u fyzických 
osob.  

Z formálního pohledu je práce na dobré úrovni, nenašel jsem zásadnějších nedostatků 
vyjma citačních vět. Tyto neodpovídají citační normě. V práci se také nacházejí další 
drobné formální nedostatky, např. mezera před referencemi, mezi nadpisy se 
v některých případech nenachází žádný text. 

V čem práce naopak vyniká, je její jazyková úroveň, která je na velmi vysoké úrovni. 
Práce je velmi čtivá, psaná způsobem přístupným široké veřejnosti a téměř prosta 
gramatických chyb nebo překlepů.  

 

5. Kritéria hodnocení práce 

Splnění cíle práce Cíle práce, které si diplomantka před sebe staví, 
považuji spíše za nedosažené. 

Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení 
„Protokolu o vyhodnocení 
podobnosti závěrečné práce“ 
v systému Theses.cz 

Jedná se o téma poměrně populární, kterému se 
nejen v České republice věnuje poměrně velké 
množství autorů. 

Protokol systému Theses.cz značí shodu s 256 
dokumenty, tyto se však shodují s prací především 
v názvech právních předpisů, přímých citacích atp. 
Systémem Turnitin pak byla celkové shodnost práce 
vyhodnocena na 23 %, kdy dokument s nejvyšší 
shodností byl s prací shodný ve 2 %. Taková 
shodnost s jednotlivými dokumenty je spíše 
podprůměrná. Z tohoto důvodu lze považovat práci 
za původní. 

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

Diplomantka pracuje s omezenými zdroji, kdy 
zahraniční zdroje, které jsou relevantní 
k problematice a které nejsou online, téměř ignoruje. 
Použití kvalitních monografií i článků by také mohlo 
učinit práci více analytickou. 

Z hlediska formálního, citační věty použitých zdrojů 
z pohledu jejich formy vykazují nedostatky.  

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Rozsah provedené analýzy považuji za 
nedostatečný. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Graficky je práce na velmi dobré úrovni a obsahuje 
několik převzatých grafů. 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková úroveň práce je na velmi dobré úrovni, a to 
jak po gramatické stránce, tak i po stylistické. Chyby 
v překlepech a gramatice se v textu objevují 
v zanedbatelném počtu v rozsahu jednotek. 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

1)  Jelikož diplomantka zmiňuje zaknihování účastnických cenných papírů, zajímala by mne 
následující otázka. Jak by se řešila situace, když by se investor dostavil na valnou hromadu 
společnosti, jejíž akcie nabyl v rámci akvizice, a na valnou hromadu by nebyl vpuštěn 
z důvodu rozporu mezi výpisem z jeho majetkového účtu a výpisem z evidence emise? 

 

2)  Jak by bylo podáváno daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob týkající se 
zdaňovacího období společnosti, která byla v průběhu roku účinně rozdělena odštěpením 
nově vzniklé společnosti? 

 

Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě 

Tuto diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň Přestože mám k práci podstatnější obsahové 
připomínky, velice vyzdvihuji jazykovou stránku 
diplomové práce. Proto navrhuji hodnocení 
známkou na pomezí velmi dobře.  

 

V Praze dne 6. ledna 2022 

  

 

 

 

        JUDr. Tomáš Sejkora, Ph.D. 

_________________________ 

oponent diplomové práce 


