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1. Aktuálnost (novost) tématu: 

Problematika dluhopisů a jejich druhů je téma standardní a hojně zpracovávané. 

Aktuálnost zvoleného tématu je dána skutečností, že určité druhy dluhopisů 

významným způsobem ovlivnily průběh globální finanční a hospodářské krize, která 

vrcholila v letech 2008 - 2009. Ve své práci autor správně poukázal na tyto souvislosti. 

 

2. Náročnost tématu: 

Autor se při zpracování tématu musel seznámit nejen s platnou právní úpravou 

dluhopisů v českém a evropském právu, ale také s odbornou literaturou, která popisuje 

postup při vydávání dluhopisů a nejčastější druhy dluhopisů, se kterými se obchoduje 

na finančních trzích.  

Základní metodou, kterou autor použil, byla analýza stávající právní úpravy v českém 

a evropském právu. V částech, které jsou věnovány vydávání dluhopisů a jednotlivým 

druhům dluhopisů, převládá popis dané problematiky bez hlubší analýzy právních 

otázek spojených s uvedenými tématy. 

 

3. Kritéria hodnocení práce: 

Cíl práce autor specifikoval v závěru své práce tak, že cílem práce bylo „definovat 

z právního hlediska dluhopisy, vymezit je oproti jiným druhům cenných papírů, 

přiblížit problematiku procesu jejich vydávání a především seznámit čtenáře s různými 

druhy dluhopisů existujícími jak na českém trhu, tak na trzích zahraničních a 

mezinárodních“. Uvedené cíle práce byly v zásadě splněny. Lze však podotknout, že 

v diplomové práci, která završuje pětileté studium práv, si autor mohl vytknout 

ambicióznější cíle. 
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Autor prokázal schopnost pracovat s texty právních předpisů a s odbornou literaturou. 

Ve své práci se však omezuje jen na popis stávající právní úpravy a vlastní závěry 

uvádí v práci spíše jen výjimečně (např. na str. 35 a 36).   

Práce je rozdělena do pěti částí (kromě úvodu a závěru). První část je věnována pojmu 

a funkci dluhopisů. Druhá část je věnována výčtu českých a evropských právních 

předpisů upravujících dluhopisy. Třetí část popisuje náležitosti dluhopisů stanovené 

zákonem o dluhopisech. Čtvrtá část popisuje proces vydávání dluhopisů, které mají 

být přijaté k obchodování na regulovaném trhu, přičemž zařazení této části do práce 

neodpovídá zcela tématu práce. Popis procesu vydávání dluhopisů je oblíbeným a 

častým tématem v odborné literatuře věnované dluhopisům, proto by bylo přínosnější, 

pokud by autor zvolil originálnější způsob analýzy problematiky vydávání dluhopisů. 

Poslední část práce, kterou lze považovat za stěžejní a nejzdařilejší, je věnována 

jednotlivým druhům dluhopisů, přičemž autor používá různé kritéria pro třídění 

dluhopisů.  

Autor k práci připojil poměrně obsáhlý seznam odborné literatury (včetně zahraniční). 

Ve své práci však nakonec v zásadě využil jen omezenější okruh pramenů (zejm. 

učebnici „Kurs obchodního práva. Právo cenných papírů“ a několik odborných článků 

publikovaných na internetu, včetně internetové encyklopedie Wikipedie). Se soudní 

judikaturou (ať již českou nebo zahraniční) autor téměř nepracoval vůbec.  

Jazyková úroveň práce je výborná a práce s citacemi je na odpovídající úrovni. 

Formální úprava práce je na adekvátní úrovni také. Zvlášť lze ocenit pečlivost autora, 

protože práce téměř neobsahuje žádné tiskové chyby (až na zanedbatelné výjimky 

např. na str. 3 slova „emise emise“, na str. 30 „V české republice“, na str. 53 slova 

„mývají“ a „pohledávekami“, na str. 49 mluví autor o tom, že v roce 1963 anglická 

vláda vydala dluhopisy za účelem financování války s Francií). Při odkazování na 

ustanovení právních předpisů správně uvádí označení citovaných právních předpisů a 

zkratky, které zavedl, důsledně používá v celém textu.  

  

4. Další vyjádření k práci 

Na práci lze ocenit, že autor neopomenul žádný z významných aspektů právní úpravy 

dluhopisů a neunikla mu žádná významná souvislost týkající se zvoleného tématu. 

Ocenit lze také poměrně vyčerpávající přehled jednotlivých druhů dluhopisů, přičemž 

neopomenul žádné významné hledisko kategorizace dluhopisů. 

K výčtu evropských právních pramenů na str. 15 a 16 lze mít zásadní výhrady, protože 

autor zde uvádí předpisy, které nelze považovat za předpisy upravující problematiku 

dluhopisů (např. směrnice UCITS, směrnice o neodvolatelnosti zúčtování v platebních 

systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry, směrnice o finančním 

zajištění, směrnice o finančních konglomerátech, směrnice MiFID, směrnice o přístupu 

k činnosti úvěrových institucí, směrnice CRD). Nedostatkem je také skutečnost, že 

autor řadí mezi právní předpisy také Úřední sdělení ČNB nebo Sdělení Ministerstva 

financí (str. 14). 

Určitým nedostatkem také je, že autor v textu používá pojem „legislativa Evropských 

společenství“ (str. 14) a zkratku „ES“, přestože Evropské společenství již neexistuje. 

Na str. 6 se chybně uvádí, že zaknihované cenné papíry byly vytvořené na základě 

zákona o podnikání na kapitálovém trhu.  
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Na str. 32 autor mluví o společnosti UNIVYC, a.s., byť tato společnost byla v roce 

2009 transformována na Centrální depozitář cenných papírů, a.s. Na str. 30,  65 a 67 

autor mluví o Středisku cenných papírů, byť tato instituce již ukončila svou činnost.  

Závěr autora o tom, že evidenci imobilizovaných cenných papírů vede centrální 

depozitář (str. 39), je chybný, protože v případě imobilizovaných cenných papírů se 

jedná o úschovu, na kterou se aplikuje § 93 odst. 1 zákona o podnikání na kapitálovém 

trhu. Sporný je i názor autora, že sběrné dluhopisy se musí ukládat a evidovat u 

Střediska cenných papírů, které je dle autora osobou oprávněnou vést samostatnou 

evidenci (str. 64 – 65). 

Jak již bylo uvedeno výše, za nejzdařilejší část lze považovat charakteristiku 

jednotlivých druhů dluhopisů (např. velmi výstižná je charakteristika podřízených 

dluhopisů).  

Lze ocenit, že autor neopomenul ani problematiku sekuritizace a velmi dobře vystihl 

roli, kterou sehrály tzv. asset – backed securities v nynější finanční krizi (str. 53 – 54). 

 

5. Otázky k zodpovězení při obhajobě. 

V rámci obhajoby by autor mohl objasnit svůj názor, že dluhopis je nutné považovat 

za smlouvu (str. 7), a to jak s ohledem na právní povahu emisních podmínek, tak ve 

vztahu k jiným druhům cenných papírů a také s ohledem na ustanovení § 1 odst. 2 

zákona o cenných papírech. 

Na str. 32 autor mluví o post-emisních intervenčních operacích. V rámci obhajoby by 

mohl objasnit, jaká je právní úprava těchto operací, označovaných jako stabilizace. 

Autor by mohl v rámci obhajoby objasnit využívání sběrných dluhopisů při vydávání 

dluhopisů. 

 

6. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 

 

7. Navržený klasifikační stupeň: předběžně hodnotím diplomovou práci stupněm 2-3. 

 

 

 

V Praze dne: 20.9.2010 

 

 

       …………………………………… 

         JUDr. Štefan Elek, Ph.D., LL.M. 

 

 


