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Aktuálnost tématu a jeho náročnost

Uchazečka  zvolila  za  téma  své  diplomové  práce  mimořádně  aktuální  problematiku 
akciového  práva,  a  to  konkrétně  anonymitu  akcionáře  a  podmínky  jejich  identifikace.  Jde  o 
teoreticky zajímavou a prakticky významnou látku,  která dává zpracovatelce široký prostor pro 
řešení řady otevřených otázek.  Volbě tématu lze  tudíž přisvědčit. 

Vzhledem  k tomu  že  akciové  právo  je  ve  srovnání  s právní  úpravou  ostatních  forem 
obchodních  společností  nejsložitější  a  současně  nejméně stabilní  a  dále  i  vzhledem k tomu,  že 
problematika anonymity akcionáře je sice v poslední době aktuálním společenským tématem, avšak 
komplexně v odborné literatuře není zpracována, lze zvolené  téma označit jako náročně.  

Struktura práce a použité motedy

Práce má  logickou  a přehlednou strukturu. Uchazečka se po obecnějším a historizujícím 
úvodu  zaměřuje na právní úpravu de lege lata sledující jednotlivé projevy identifikace akcionáře. 
Následuje  pojednání  o  zvláštní  úpravě  akciových  společností  ve  speciálních  zákonech.  Poté 
diplomantka uvádí hlavní argumenty pro odtajnění akcionářské struktury a stručně předkládá právní 
úpravu anonymity akcionáře ve Francii a Rakousku. V posledních dvou kapitolách se zaměřuje na 
řešení této otázky v zákoně o obchodních korporacích a na úvahy de lege ferenda. V závěru práce 
shrnuje   hlavní  závěry,  k nimž  dospěla   zpracováním  zvolené  problematiky.   Takto  postavená 
struktura pokrývá zvolené téma.      

Metodologicky  postupuje  diplomantka  od  pojednání  o  obecnějších  otázkách  k otázkám 
speciálním. Dílčím způsobem použila i historickou metodu a metodu komparační  (subkapitola 6.). 
Pracuje též s metodou analytickou a v závěru i syntetickou. Použité metody odpovídají vytčenému 
cíli. 

Samostatnost při zpracování tématu

          Diplomantka zpracovala své téma samostatně, projevila schopnost činit  vlastní  závěry, 
argumentovat  a korektním způsobem pracovat s odbornou literaturou i  judikaturou. 

Obsahová stránka práce

 Způsob zpracování  svědčí o dobré přípravě autorky na zpracování náročného odborného 
tématu (zejména problematika účtů vedených centrálním depozitářem cenných papírů, problematika 
imobilizace akcií, rozhodného dne, atd.). Zásadní připomínky k práci nemám.  Z dílčích připomínek 
lze  uvést  nepřesnost  na  s.  3,  kde  se  hovoří  o  legitimačním významu  předložení  akcie,  ačkoli 
v případě  akcií  na  jméno  má  legitimační  význam  primárně  seznam  akcionářů.  Mám  též 
pochybnosti, zda již při zakládání akciové společnosti (s. 28) lze hovořit o prolamování anonymity 
akcionáře  (který  je  mimo  jiné  dosud  pouze  zakladatelem).  Obdobně  není  nepochybné,  resp. 
bezdiskusní,  zda  lze   budoucí  úpravu  svěřeneckého  fondu  považovat  za  ekvivalent  anglického 



institutu  trustu.  Za  zajímavé  a  diskusní  považuji  autorčiny  úvahy  de  lege  ferenda  o  úpravě 
anonymity akcionáře a přesun jejího řešení ze soukromoprávní na veřejnoprávní rovinu.    

Literatura 

Seznam  použité  literatury  je  dostatečně  rozsáhlý  a  obsahuje  reprezentatitní  díla  české 
komercialistiky.  Je škoda,  že autorka,  byť jazykově vybavena,  nezařadila i zahraniční odbornou 
literaturu. Na druhé straně dokázala pracovat se značně širokým okruhem tuzemských, zahraničních 
i evropských právních předpisů a judikaturou převážně Nejvyššího soudu ČR.  Na použitý pramen 
odkazuje  v souladu s citačními standardy a gramaticky přesně.   

Formální stránka práce

Po formální stránce má diplomová práce velmi dobrou úroveň (snad s výjimkou mezer mezi 
slovy např.  na s. 28 „emitovala – li“).  Způsob vyjadřování svědčí o formulační obratnosti a o 
jistých zkušenostech s tvorbou odborného textu. Nestandardní je ale, že diplomantka  o sobě hovoří 
v mužském rodě.   

Závěrečné hodnocení práce: 

Diplomovou  práci  považuji  za  zdařilou  a  proto  i  způsobilou  obhajoby,  k níž  ji  tímto 
doporučuji. Předběžně navrhuji hodnotit ji známkou „výborně“ s tím, že konečná klasifikace závisí 
na vystoupení diplomantky při obhajobě. 
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