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Posudek rigorózní práce 

Mgr. Lenky Fajmonové 

na téma: Depozitář a jeho role na kapitálovém trhu 

vyhotovený v rámci rigorózního řízení na Právnické fakultě Univerzity Karlovy  

 

 

Mgr. Lenka Fajmonová si za téma své rigorózní práce vybrala problematiku z práva 

kapitálového trhu, které je podoblastí práva finančního systému, konkrétně pak téma postavení 

depozitáře a jeho funkce a činnosti na kapitálovém trhu. 

Téma jako takové je zaměřeno na velmi aktuální otázky, které jsou předmětem mnoha 

odborných disputací a které stojí i v zájmu legislativců, jak unijních, tak českých. Z pohledu 

vědeckého je téma této rigorózní práce také velmi zajímavé, neboť umožňuje autorce pojednat 

jak o zcela obecných a teoretických právních otázkách, tak o problémech aktuálního unijníhoi 

českého pozitivního práva. Z těchto důvodů považuji téma za vhodné pro zpracování do podoby 

rigorózní práce a za poskytující autorce dostatečný prostor pro její autentickou realizaci. 

Z mého pohledu považuji za nejzajímavější na celém tématu ty části práce, které se 

zabývají depozitářskou činností vztahující se k moderním nebo netradičním aktivům, jako jsou 

kryptoaktiva nebo třeba láhve whisky. S rozvojem praktického využití investování do těchto 

aktiv se právě otázky vztahující se k nim stávají více a více urgentními. 

Autorka vytvořila rigorózní práci, která má celkem 76 stran vlastního textu a (dle 

prohlášení autorky) 189 974 znaků včetně mezer. Bohužel se autorce stalo, že po 3 stránkách 

její práce začíná opět stranou číslo 1. Systematika práce je následující, mimo úvodu a závěru, 

které autorka nečísluje: 1) Historické příčiny vzniku depozitáře; 2) Investiční fondy v České 

republice; 3) Depozitář; 4) Náhrada újmy depozitářem. Hlavní kapitoly se pak dále vnitřně 

člení. Práce je doplněna o prohlášení, poděkování, seznam použité literatury a dalších pramenů, 

anotaci a klíčová slova v českém a anglickém jazyce. Vnitřní systematiku práce považuji  

za odpovídající obsahu a rozsahu práce.  

Autorka k tématu přistoupila zeširoka, začala své pojednání úvodem do problematiky 

kolektivního investování a problematiky penzijních společností a penzijních fondů jako 

hlavních subjektů finančních trhů, které využívají služeb depozitáře. K hlavnímu pojednání se 

autorka dostává až v kapitole třetí. Autorka se precizně zabývá i oceňováním různých druhů 
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aktiv spravovaných depozitářem. Pro mne byly zajímavé informace např. u postupu oceňování 

investičních vín, což není obvyklé aktivum, nicméně se v poslední době stává pro investory 

stále zajímavějším. Dobře je zpracována také podkapitola zabývající se kryptoaktivy.  

V práci lze nalézt některé jazykové nedostatky, avšak v malém počtu. (Např. „…formy 

depozitář a to notář.“ na str. 33.) Stylistika práce odpovídá jejímu vědeckému charakteru. 

Formální úprava práce je velmi dobrá, práce je doplněna mnoha grafy a tabulkami. 

Práce se zdroji je správná, musím ale poznamenat, že autorka použila dosti omezený 

okruh knih, i když jsou k problematice dostupné. Spíše vycházela ze zdrojů elektronických.  

U některých poznámek pod čarou není mezera mezi číslem poznámky a vlastním textem 

poznámky (např. pozn. č. 110). 

Na závěr bych rád shrnul, že autorka zpracovala svou rigorózní práci na vcelku ojedinělé 

téma, přistoupila k němu velmi pečlivě a práce je přehledná a zajímavá, absentují v ní obsahové 

nedostatky. Spolupráce s autorkou byla bezproblémová, práci připravovala samostatně, 

v průběhu času ji pravidelně konzultovala. Z toho důvodu k práci nemám ani podstatnější 

připomínky.  

V průběhu obhajoby bych považoval za přínosné, aby byla zodpovězena například 

následující otázka: 

1) Mohla by autorka přiblížit, do jakých aktiv by v praxi bylo nejpravděpodobnější, 

že bude v ČR investovat fond, jehož depozitářem bude notář? (str. 33) 

Vzhledem k výše uvedenému mohu konstatovat, že předkládanou práci doporučuji 

k obhajobě před příslušnou komisí. 

 

 

 

V Praze dne 7. dubna 2022       doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 

        Právnická fakulta Univerzity Karlovy 


