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,,Právní a ekonomické aspekty sekuritizace..

PředloŽená disertační práce se zasvěceným způsobem zabývá problematikou právních a ekonomic(ých
aspektů sekuritizace. Vzhledem k nedávnému ývoji na meziniírodních finančních trzich, souvisejícím
problémům bankovního sektoru a probíhajícím odborným diskusím lze toto téma povůovat za téma
bezesporu velice aktuální'

Po předestřeni zá|rJadnich cílů práce a metod jejího zpracování se autorka věnuje ve druhé a třetí kapitole
právnímu a ekonomickému ýznamu pojmu sekuritizace a její strívající veřejnoprávní regulaci v českém
právním řádu s přihlédnutím k jejím evropským základům. Stěžejní částí je pak čtvrtá kapitola zaqimajicí
sým rozsahem zhruba polovinu práce. Autorka se v ní zabývá jednotliými kroky realizace sekuritizační
transakce, tedy řeěeno slovy autorky jednotliými kroky procesu převodu nelikvidních aktiv na
obchodovatelné cenné papíry' Tyto dílčí kroky autorka konfrontuje s přímo či podpůrně použitelnými
instrumenty ěeského práva a dospívá k závěru, že česká právní úprava není v tomto ohledu dostatečná, a
to zejména co do úpravy právní formy osoby, která má být příjemcem podkladoých aktiv a emitentem
cenných papíru, co do jasného vymezeni možného rozsahu převodu podkladoých aktiv či co do
charakteristiky cenných papíru vydávaných v rámci sekuritizační transakce. V dalších dvou kapitolách
práce pak autorka pojednává některé dí|ěí oténky veřejnoprávní regulace sekuritizace, zejména dopad
sekuritizačních operací na požadavek kapitílové přiměřenosti. Před samotným shrnutím závěri práce pak
autorka konfrontuje dosavadní zjištění práce s francouzskou a německou úpravou a nastiňuje aktuální
ývoje trendy v dané oblasti.

Zvo|ené téma vyžaduje nejen znalost příslušné ěeské právní úpravy, ale také obsáhnutí mezinárodního
rozměru sekuritizace, jejích ekonomichých aspektů a ývojových trendů. Proto autorka vedle právnických
publikací hojně ěerpala také z da|ši relevantní odborné literatury, jak české, takzahraniění provenience,
z odborných materiálů, zpráv a stanovisek a v neposlední řadě také zptobihajicich odborných diskusí. Za
velmi vhodné |zepovůovat také zaÍazení příloh.

Pokudjde o zhodnocení zpracování tématu, |ze zce|ajistě vyzdvihnout samostatnost autorčina uvažování
a její kritická hodnocení a doporučení prostupující celou prací. Autorka se neomezuje pouze na teoretické
pojednání problematiky, ale hojně uvádí i příklady sekuritizaěních transakcí, které slouží nejen
k vyjasnění složité problematiky, ale také k poukazéní na slabiny a moŽná izika stávajici či zyažované
právní úpravy.

Předloženou disertační prérci|ze hodnotit jako velice zdařilou a jako takovou ji doporučit k ústní obhajobě.
Při ní by se autorka měla mimo jiné zaměřit na zhodnocení limitů české právní úpravy aplikovatelné na
sekuritizaění transakce ajejich moŽného překlenutí de legeferenda.
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