P o s u d e k diplomové práce

Diplomant

:

K u l h á n k o v á Klára

Název práce :

Anonymita akcionářů a podmínky jejich identifikace

Rozsah práce :

90 stran textu

Datum odevzdání : 27. 6. 2012

Aktuálnost tématu
Vzhledem k tomu, že se v poslední době rozpoutala poměrně široká diskuse, jak
na odborné, tak i politické úrovni, dále s ohledem na složitost a nejednotnost
současné právní úpravy, a také zatím na nikoliv kompletní zpracování problematiky
v odborné literatuře, lze výběr tématu hodnotit víc jak pozitivně.
Náročnost tématu
Náročnost tématu vychází již z předchozího pasusu, přesto je třeba ještě dodat, že ke
zvolení a zpracování této materie je třeba takových teoretických znalostí, které
překračují běžnou přípravu např. na zvládnutí klauzurní práce nebo vykonání zkoušky.
Jinými slovy řečeno, pro napsání práce takového obsahu, musela se k tomu
diplomantka řádně připravit a načerpat mnoho nových poznatků.
Kriteria hodnocení práce
Splnění cíle
Stěžejním cílem práce, jak diplomantka uvádí na str. 1, je zhodnotit současnou právní
úpravu, jakož i platnou a dosud neúčinnou právní úpravu v nových soukromoprávních
kodexech a také navržení možných řešení de lege ferenda vedoucích k efektivnímu
rozkrývání vlastnické struktury a odtajnění akcionářů v akciových společností.
Vytýčený cíl není nikterak jednoduchý, přesto mohu konstatovat, že byl diplomantkou
naplněn.
Samostatnost při zpracování tématu
Ve své práci uvádí diplomantka přes dvě stovky odkazů, na tuzemskou literaturu,
jakož i na české a zahraniční právní předpisy vč. právních předpisů Evropské unie.
S těmito prameny pracuje zcela korektně, na řadě míst uvádí i vlastní názory, které
mají po stránce obsahové i formulační svou logiku.
Obsahová stavba práce
Diplomantka zpracovala problematiku do osmi kapitol, kromě úvodu a závěru. Většinu
kapitol pak vnitřně člení do podkapitol, které na sebe vnitřně navazují. Postupuje od
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obecných otázek k otázkám speciálním, takže v p r v n í c h d v o u kapitolách
pojednává o akciové společnosti a vývoji její právní úpravy. Ve t ř e t í kapitole se
zabývá anonymitou akcionářů v současné právní úpravě, a to jak v nekótovaných, tak
i kótovaných společnostech. Č t v r t á kapitola rozebírá zvláštní úpravu akciových
společností ve speciálních zákonech (např. v penzijních a investičních fondech)
s úpravou de lege ferenda. Právní úprava anonymity akcionářů ve francouzské a
rakouské úpravě je obsažena v kapitole š e s t é, s e d m á je pak věnována právní
úpravě v zákoně o obchodních korporacích. Poslední o s m á kapitola se zabývá
anonymitou akcionářů de lege ferenda.
Tímto rozvržením naplnila autorka diplomové práce zvolené téma v plném rozsahu.
Jazyková a stylistická úroveň
Diplomantka píše jasně a srozumitelně, tam kde vyjadřuje vlastní názory, umí je řádně
a logicky zformulovat
Obsahová stránka je na.takové úrovni, že musím konstatovat, že k ní nemám
v podstatě žádné připomínky. Snad s výjimkou str. 2, kde se konstatuje, že se z
akciové společnosti nedá vystoupit. Na str. 3 diplomantka konstatuje,že akcie na
jméno jsou cennými papíry na řad (?), na str. 6 a 7 je rozpor. Je zde konstatováno, že
byl princip koncesní opuštěn, aby na následující straně byl státními orgány vynucován.
A snad ještě ke str. 81, kde vedle listinné podoby hovoří autorka o všech podobách
akcie, Jaké všechny podoby měla na mysli? Pod poznámkou č. 195 na téže straně je
pak uvedeno, že valná hromada není nadána právní subjektivitou..... Je možné, aby
práce takovéto úrovně mohla obsahovat takový nonsens?
Formální stránku práce posuzuji za zdařilou, avšak pod podmínkou, že napříště
bude diplomantka před spojením ..a to... psát čárku a že o své osobě nebude psát
jako o autorovi, neboť je autorkou. Oba tyto nedostatky se prací vinou jak červená nit.
Předběžná klasifikace
Bude-li ústní obhajoba úspěšná jako je písemný projev diplomantky, pak
navrhuji diplomovou práci klasifikovat
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