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POSUDEK 
 

na rigorózní práci Mgr. Karla Choda 
 

na téma 
 

„Právní aspekty podnikání investičního zprostředkovatele“ 
  
 
 
Předložená práce je zaměřena na specifický aspekt finančního trhu, kterým je činnost jednoho 
z poskytovatelů investičních služeb, jmenovitě investičního zprostředkovatele.  
 
Autor na stránkách předložené rigorózní práce předkládá analýzu právního rámce pro řádnou 
činnost investičních zprostředkovatelů, přičemž se zejména zaměřuje na obsah a uplatňování 
zákonného požadavku odborné péče a detailněji zkoumá některé obvyklé typy porušování 
tohoto požadavku, související především s nadměrným obchodováním. Využívá při tom 
východisek a hledisek nejen pozitivněprávních, ale též teoreticko-ekonomických a obohacuje 
svou práci též o hledisko amerických regulátorů a o náhledy praktické. 
 
Předloženou práci lze označit za vítaný příspěvek do odborné rozpravy o obsahové podstatě i 
právní formě regulatorních požadavků na činnost subjektů na tuzemském finančním trhu. Práce 
se věnuje tématu sice nikoli zcela novému, ale stále aktuálnímu, které doposud v patřičné 
hloubce nebylo tuzemskou odbornou literaturou dostatečně zpracováno. Za volbu tohoto tématu i 
jeho zpracování tedy náleží autorovi pochvalné hodnocení. 
 
Svým rozsahem 126 stran (z toho 109 stran vlastního autorského textu, bez doplňků a dalších 
formálních součástí práce), resp. 221 817 znaků splňuje předložená práce požadavky kladené na 
tento typ prací předpisy o rigorózním řízení. 
 
Předloženou rigorózní práci člení autor, vedle úvodu a závěru, na celkem šest stěžejních kapitol, 
dále členěných na menší úseky. V jednotlivých kapitolách své práce se autor postupně zabývá 
teoretickými východisky postavení a činnosti investičního zprostředkovatele a jeho napojením na 
další poskytovatele investičních služeb (obchodníky s cennými papíry a vázané zástupce), 
postupy a podmínkami vedoucími k získání oprávnění investičního zprostředkovatele poskytovat 
investiční služby, dohledem nad kapitálovým trhem, požadavkem odborné péče a institutem 
nadměrného obchodování.  
 
K obsahové stránce předložené práce lze uvést, že zvolené poměrně náročné téma zpracoval 
autor na velmi dobré úrovni. V předložené práci jsou hojně prezentovány autorovy vlastní právní 
analýzy, původní závěry a samostatná hodnocení, což je jev nikoli vždy přítomný v obdobných 
kvalifikačních pracích. Nepochybně se při tom pozitivně projevily autorovy rozsáhlé a v tomto 
ohledu velmi cenné poznatky z praxe na českém kapitálovém trhu. Pochvalně lze rovněž zmínit 
autorovo zkoumání nejen norem platného práva, ale i výsledků metodické a rozhodovací činnosti 
orgánu dohledu nad kapitálovým trhem v tuzemsku – České národní banky. Za přínosné je také 
možno označit autorovo srovnání pojetí některých závadových činností na kapitálovém trhu (a 
s tím související regulační praxe) v USA s tuzemskem. 
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Z použitých metod je v předložené práci přítomna metoda deskriptivní a syntetická, zastoupena 
v nebývale hojné míře je rovněž metoda analytická. Autor přináší nejen souhrn relevantních 
faktů a myšlenek dotýkajících se zvolené problematiky, ale často podává i do hloubky jdoucí 
rozbor zkoumaných institutů a nebojí se formulovat vlastní, někdy i značně kritické závěry. Při 
zpracování své práce tedy autor prokazuje velkou míru samostatnosti, což nebývá vždy 
pravidlem u obdobných kvalifikačních prací.  
 
Z hlediska systematického je předložená rigorózní práce logicky a ústrojně členěna. Za kvalitní 
lze mimo jiné označit i závěr práce, ve kterém autor shrnuje a rekapituluje svá zjištění a vlastní 
závěry v práci (třeba i na jiných místech) přítomné a vyplynuvší z autorova zkoumání zvolené 
problematiky. 
 
K formální stránce předložené práce lze uvést, že autor pracoval s poměrně široce vymezeným 
okruhem literatury a dalších pramenů, přičemž využíval v hojné míře zdroje zahraniční a 
cizojazyčné. Mezi použitými prameny jsou četně zastoupeny rovněž internetové zdroje. Na 
použité prameny autor korektním způsobem odkazuje v poznámkovém aparátu své práce, který 
je přiměřeným způsobem dimenzován a který autor využívá nejen k odkazům na prameny, ale i 
k vlastním poznámkám a pobočným myšlenkovým liniím. 
 
Úprava předložené práce je – až na níže formulovanou výhradu – bez zásadnějších chyb a 
nedostatků. Autor, byť sporadicky využívá grafů a tabulek rozmístěných v textu a dobře 
navazujících na pojednávanou problematiku. Práce není doplněna přílohami, což však nutně 
neznamená její nedostatek. Práce obsahuje všechny požadované formální náležitosti (titulní 
stránka, podepsané prohlášení, obsah, seznam zkratek, seznam použitých cizích výrazů, 
přehled literatury, abstrakt v češtině i angličtině a rovněž přehled klíčových slov v obou 
jazycích).  
 
Jediné negativní hodnocení náleží autorovi v souvislosti s jazykovou a stylistickou úrovní 
předložené práce. Autor se bohužel dopouští celé řady pochybení rázu stylistického (např. na 
str. 75, 97, 108, 112, 114 atd.) i rázu gramatického (včetně překlepů a ortografických chyb – 
např. na str. 7, 54, 74, 80, 97, 99, 100, 104 atd.). což nepochybně snižuje dopad předložené 
práce, obsah jejího sdělení i odbornou reputaci autora.  
 
Závěrem lze shrnout, že předloženou rigorózní práci je možno hodnotit jako práci úspěšnou a 
zcela přijatelnou. Autor prokazuje v předložené práci svou obeznámenost s traktovanou materií, 
hlubší znalosti ze zpracovávané tématiky, jakož i svou způsobilost k samostatné tvůrčí činnosti, a 
splňuje tak požadavky kladené na tento typ prací rigorózním řádem. Předloženou rigorózní práci 
proto lze doporučit k ústní obhajobě s předběžně navrženým klasifikačním hodnocením – za 
předpokladu úspěšné obhajoby – „prospěl“. V rámci obhajoby by se autor měl věnovat mimo 
jiné dále uvedeným konkrétním námětům, dotazům a připomínkám. 
 
K textu na str. 60 
V souvislosti s autorovým výkladem o zásadách správního trestání a jmenovitě o zásadě ne bis in 
idem, mohl by se autor zamyslet nad uplatněním této zásady v kontextu paralelně či 
konsekutivně probíhajícího správního a trestního řízení, přičemž se obě taková řízení týkají 
stejného skutku? 
 
K textu na str. 89 
V autorem převzaté tabulce demonstrující nárůst hodnoty spravovaných aktiv v čase u 
společnosti BlackRock, Inc. zcela absentuje legenda, takže řádovou hodnotu v tabulce 
prezentovaných číselných údajů lze jen odhadovat. Mohl by autor tento nedostatek napravit? 
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K textu na str. 117 
Autor jako český ekvivalent k anglickému termínu „broker“ uvádí mimo jiné pojem „investiční 
makléř“, což je termín neopírající se o pozitivněprávní úpravu a z hlediska právního obsahu 
poněkud nejasný. Mohl by autor blíže vymezit jeho obsah a uvést důvody jeho použití? 
 
 
V Praze dne 9. května 2012 
 
 

 

 JUDr. Petr Kotáb 
katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 

 
 


