
 1

POSUDEK VEDOUCÍHO RIGORÓZNÍ PRÁCE 
 
Jméno diplomanta: Mgr. Karel Chod 
Téma práce: Právní aspekty podnikání investičního zprostředkovatele 
Rozsah práce: 108 stran vlastního textu 
 
1. Aktuálnost (novost) tématu 
 

Autor si jako téma své rigorózní práce vybral problematiku investování na finančním 
trhu se zaměřením na činnosti finančního zprostředkovatele a jejich právní úpravu. 
Vzhledem k významu investování volných prostředků na finančním trhu v tržních 
ekonomikách, považuji toto téma za vhodné ke zpracování jako rigorózní práci. 

 
2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a  jejich zpracování a 

použité metody 
 
Toto téma předpokládá znalosti nejen finančního práva, ale alespoň částečné  
i ekonomické znalosti. K tématu je publikováno relativně velké množství odborných 
publikací a i ostatní zdroje informací jsou dostupné. Vstupní údaje jsou tedy vcelku 
dobře dosažitelné.  
Autor správně v úvodu své práce výslovně zmiňuje vědecké metody práce, které hodlá 
použít. Stejně tak vhodně vymezuje cíle své rigorózní práce a předpokládaný obsah 
této práce. 

 
3. Formální a systematické členění práce 

 
Vlastní práce svým rozsahem odpovídá požadavkům kladeným na rigorózní práce. 
Práce má 108 stran vlastního textu a její vnitřní členění je poměrně rozsáhlé, když se 
hlavní kapitoly dále člení do celé řady podkapitol.  
Práce se dělí mimo úvodu a závěru (které autor čísluje) na 6 hlavní kapitoly, které 
autor pojmenovává: 2) Teoretická východiska, 3) Registrace IZ; 4) Dohled (dozor) nad 
kapitálovým trhem ze strany ČNB, 5) Požadavky odborné péče, 6) Nadměrné 
obchodování (churning), 7) Pobídky. Toto členění považuji za vhodné, výhradu mám 
jen k použití zkratky v názvu třetí kapitoly – ač je zkratka vyjmenována v seznamu 
zkratek, přece jen by mohla být v hlavním nadpise vypsána slovy. 
Předkládaná práce je doplněna seznamem použitých zkratek, seznamem (a 
vysvětlením) cizích pojmů, seznamem použité literatury a ostatních zdrojů informací, 
dále pak českým a anglickým resumé a seznamem českých a anglických klíčových 
slov.  

 
4. Vyjád ření k práci 

 
Předkládanou práci stejně jako spolupráci s autorem na její tvorbě hodnotím velmi 
pozitivně. 
Autor vhodně začíná teoretickým základem, pokračuje obecným vymezením 
kapitálového trhu a podnikání na něm a dostává se pak až k hlavnímu jádru své práce, 
k jednotlivým aspektům činnosti investičního zprostředkovatele, k jeho postavení  
a právní úpravě všech těchto aspektů. 
Z práce je evidentní, že se autor této oblasti věnuje i v praxi a je schopen provádět 
analýzu v potřebné hloubce a spojovat si teoretické otázky a s praktickými. Díky svým 
zkušenostem je tak mnohem lépe schopen odhalit některé nedostatky české právní 
úpravy, jak z hlediska praktických potřeb, tak z hlediska požadavků unijního práva. 
Za velmi zajímavou také považuji kapitolu týkající se churningu, tj. nadměrného 
obchodování, což je téma, které je zpracováváno velmi výjimečně. 
Autor si dal také záležet na formální úpravě své práce, dále i stylistická forma je 
bezproblémová a v práci jsem nenalezl ani jazykové nedostatky. 
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Z hlediska formy i obsahu, při absenci nějakých podstatnějších obsahových 
nedostatků, považuji tuto předkládanou rigorózní práci za kvalitní a vhodnou 
k obhajobě. 
 

5. Kritéria hodnocení práce 
 
Splnění cíle práce Cíle práce si autor v úvodu vymezuje a domnívám 

se, že je ve své práci i naplňuje.  
Samostatnost při zpracování 
tématu 

V některých otázkách (např. churning) autor 
zpracovává témata poměrně neznámá, což zvyšuje 
autenticitu práce. Dle protokolu o vyhodnocení 
podobnosti závěrečné práce v SIS je míra shody  
0 %. 

Logická stavba práce Struktura práce je vhodná. 
Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Autor využil řady českých zdrojů, dále i některé 
zahraniční zdroje, nicméně české převládají. 
Z tohoto pohledu by bylo vhodnější, kdyby bylo 
k vypracování práce použito více zahraničních 
zdrojů informací. 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Analýza je zcela dostačující. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Formální úprava práce je na velmi dobré úrovni. 
Práce však není doplněna obrázky, tabulkami, grafy 
či podobnými prvky. 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková úroveň práce je dobrá. 
 
 

6. Připomínky a otázky k zodpov ězení při obhajob ě 
 
1)  Jak autor hodnotí současné právní požadavky na odborné znalosti investičních 

zprostředkovatelů a míru jejich zjišťování veřejnoprávními autoritami? 
 
2)  Může autor shrnout, jaká je česká právní úprava vztahující se k churningu?   
 
3)  Jak autor hodnotí vyžadování odborných znalostí u ostatních zprostředkovatelů služeb 

na finančním trhu, zejm. tzv. finančních poradců? 
 
 
Doporu čení/nedoporu čení práce 
k obhajob ě 

Tuto rigorózní práci doporu čuji  k obhajobě. 

 
 
V Praze dne 7.5.2012 
 
                 JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 

_________________________ 
vedoucí rigorózní práce 


