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Autor disertační práce výše uvedeného názvu zpracoval problematiku,

která je nejen zajímavá, ale také víc jak nezbytná a potřebná pro

rozvoj kapitálového trhu v zemích s tržní ekonomikou, ke kterým se

naše země opětně přiřadila. Na rozdíl od jiných zemí však v

současnosti není tato problematika ve středu pozornosti ani

příslušných orgánů ba ani teoretické fronty. Z tohoto důvodu je

třeba výběr tématu pozitivně hodnotit.

Posuzovanou práci autor rozdělil - kromě úvodu a závěru - do tří

rozsáhlých kapitol, které dále vnitřně člení do velkého počtu

podkapitol. V úvodu práce (str. 4) a rovněž i v závěru (str.165) si

stanovil za cíl popis současného stavu pravidel pro uskutečňování

veřejné nabídky cenných papírů v českém právním řádu a ve vybraných

zahraničních právních úpravách, konkrétně ve Spojených státech

amerických a ve Spolkové republice Německo. To by však byl poměrně

snadný úkol pro práci takovéhoto významu, kdyby současně nestanovil,

že poznatky z německé právní úpravy mohou být inspirací pro naši

právní úpravu. K tomuto vytyčenému úkolu se ještě vrátím.

V p r v n í kapitole se autor zabývá nejprve cennými papíry, které

se však zvoleného tématu dotýkají jen okrajově. Přesto lze chápat

úmysl disertanta, aby problematiku pojal v celém kontextu. Snad

právě pro tuto „celistvost“ je však celá kapitola zpracována jen

povrchně a mnohdy i nepřesně - např. definici cenného papíru

zakotvuje i slovenská právní úprava a nikoliv jen švýcarská, jak je

uvedeno na str. 10, kde je rovněž nesprávně uveden pojem působnost

zákona o cenných papírech. Pokud pak autor uvádí definice cenného

papíru podle jednotlivých autorů, nakonec je možno konstatovat, že

většina z nich vychází z definice prof. Randy, který ji vyslovil již

na konci 19. stol. Ta, ač se o to mnozí pokoušeli a nadále

pokoušejí, nebyla dosud překonána. Namísto mnoha definic, které jsou

si dosti podobné, měl se autor spíše zaměřit na navrhovanou úpravu

cenných papírů v občanském zákoníku. Oživujícím prvkem této kapitoly

je pak negativní vymezení pojmu cenného papíru, kdy se autor zabývá

platebními poukázkami na zboží a služby. 

Dalšími podkapitolami je pojednání o investičním cenném papíru podle

současné právní úpravy, ve které m.j. autor rozebírá jednotlivé

instrumenty zákona o podnikání na kapitálovém trhu (ZPKT), dále pak



cenné papíry kolektivního investování, tedy podílové listy

podílového fondu a akcie investičního fondu. Zřejmě pak omylem

zaměnil autor pojem podílového listu za akcii podílového fondu –

str. 24. 

V následující podkapitole nazvané nástroje peněžního trhu popisuje

některé nástroje obvykle obchodovaných na peněžním trhu. K nim

přiřazuje i směnku, která se podle jeho slov převádí způsobem

stanoveným pro jakýkoliv jiný cenný papír – str. 27. To však není

pravda, neboť např. tradicí nelze směnku vůbec převádět a cesí pak

jen rektasměnky. Podle mého názoru je i diskutabilní názor, který

zřejmě vytvořila praxe, který depozitní směnku podřizuje pod režim

směnečného a šekového zákonu – viz pozn. č.. 31 pod čarou. Tak, jak

je směnka popsána, bych ji spíše přiřadila k šeku, ale i takové

přirovnání poněkud pokulhává. Rovněž tak je diskutabilní názor

považovat „klasickou“ směnku za investiční nástroj, zejména s

ohledem k tomu, že se jedná o cenný papír au nome. Za stejně

diskutabilní se mi jeví i názor Kokeše, který uvádí autor na str. 29

a s kterým oprávněně nesouhlasí i disertant. 

V následující podkapitole po stručném úvodu podává autor víc jak

zběžně pět základních derivátů, aniž by uvedl, jaký mají či by mohly

mít vztah k investičním nástrojům.

Poslední podkapitola této první kapitoly je věnována definicím

cenných papírů v USA a v Německé spolkové republice. 

Definice cenných papírů v USA je podána zejména z hlediska

Securities Act of 1933. V tomto pojednání je uvedena řada soudních

případů čerpaných z odborné literatury, jakož i z internetových

zdrojů. I když se jedná o pouhé popisy, které mají jen jakousi

vypovídací hodnotu k danému tématu práce, lze je přesto možno

považovat alespoň za zajímavé, neboť jde o řešení sporů z oblasti

jiné právní kultury. Určitě by tomuto pojednání prospělo, kdyby

autor provedl srovnání mezi americkými a českými cennými papíry.

Definici cenných papírů v Německé spolkové republice se nenajde v

žádné právní úpravě, i když pojem cenný papír používá řada právních

předpisů. Definici proto podává jen teorie. V tom je situace obdobná

českému stavu. Pokud jde o názor Canarise, který autor uvádí na str.

60, kdy existence práva nemusí být nutně závislá na existenci

listiny, domnívám se, že není zcela správný. Tato skutečnost je

totiž prolomena umořením cenného papíru. Je však otázkou, zda je

možno umořit každý cenný papír. To za prvé. A za druhé – po

případném umoření obdrží dotyčná osoba listinu, která cenný papír

nahradí, takže určitá závislost na listině zde opět je. Na str 64

uvádí autor pojmy vlastník a majitel, mezi kterými, podle mého

názoru, neexistuje rozdíl. Proto pojem majitel měl být při překladu

do češtiny spíše nahrazen pojmem držitel.

Jak z daného pojednání vyplývá, obsahuje německá úprava jiný a zdá



se i vyšší počet druhů cenných papírů. To však mohl konstatovat

autor sám a mohl rovněž provést určité srovnání mezi německou a

českou úpravou. Na str. 69 zřejmě došlo k záměně pojmů, a sice 

podoba za formu,

D r u h á kapitola je přímo věnována zvolenému tématu disertační

práce, tedy veřejné nabídce cenných papírů, a to všem aspektům

jejího procesu. Při zpracování postupuje autor od obecného ke

zvláštnímu, nejprve se zabývá prameny právní úpravy, a to nejprve

evropskými, proto je zde použit i pojem podnik – str. 72, který naše

právní úprava používá poněkud v jiném významu, po ní jde o úpravu

českou obsaženou zejména v zákoně o podnikání na kapitálovém trhu.

Následuje poměrně obsáhlý rozbor pojmu veřejné nabídky a rovněž

podrobně je zpracován i prospekt cenného papíru z hlediska jeho

účelu, zejména pak obsahových náležitostí na základě zákona o

podnikání na kapitálovém trhu. V této souvislosti se rovněž podrobně

vyjadřuje i k výjimkám z povinnosti uveřejnit prospekt. Zde na str.

88 se zmiňuje o zaměstnaneckých akciích, což asi v současné době již

nebude aktuální.

V následující podkapitole disertant věnuje pozornost průběhu procesu

veřejné nabídky. Pojednává o činnosti ČNB při schvalování prospektu

a poté povinnosti jeho uveřejnění. Neopomenul ani ochranu investorů

stanovením odpovědnosií osob za údaje uvedené v prospektu.

Další podkapitola je věnována veřejné nabídce při sukcesivním

založení akciové společnosti. Řeší problematiku úpravy obsažené v

obchodním zákoníku a v zákoně o podnikání na kapitálovém trhu.

Správně pak dovozuje, že úprava v ZPKT je úpravou obecnou a úprava v

obchodním zákoníku úpravou speciální.

V závěru této kapitoly polemizuje autor s názorem uvedeným v odborné

literatuře ohledně primární emise cenných papírů a svůj názor

erudovaně zdůvodňuje.

T ř e t í kapitola je věnována úpravě procesu veřejné nabídky v USA

a ve Spolkové republice Německo. Proces nabídky v USA vychází z již

zmíněného zákona Securities Act z roku 1933 a autor tuto úpravu

dosti podrobně popisuje s ohledem na její jednotlivé fáze. Přitom

používá řadu ilustrativních případů čerpaných zejména z odborné

literatury

Úprava veřejné nabídky ve Spolkové republice Německo vychází, tak

jako naše právní úprava, ze stejných evropských dokumentů. Mohla by

se proto tato část považovat za obdobnou, ne-li shodnou s českou

úpravou, kdyby disertant neuvedl, že existují některé odlišnosti, na

které upozorní. Autor se nejprve zabývá předpisy, které tuto

problematiku upravují, a poté výkladem některých pojmů, jako např.

prospekt a povinnost jeho vyhotovení, jeho obsahovými i formálními



požadavky, příp. výjimkami z této povinnosti, jakož i názory řady

teoretiků na konkrétní problematiku. 

Odlišnost, na kterou disertant upozorňuje, se týká např. některých

specifických instrumentů, s kterými by bylo možné obchodovat i na

českém trhu a na které by se mělo vztahovat vyhotovení a uveřejnění

prospektu.

Pokud jde o formální stránku posuzované práce, pak mohu s určitým

uspokojením konstatovat, že je napsána téměř bezchybně, i když

některé drobné nepřesnosti obsahuje. Ty se však převážně týkají jen

chyb v přepisu. Jde např. o str. 21, 44, 49, 61, 73, 97, 102, 126,

129, 151, 156, 161, 165. Větší připomínku mám k uvádění právních

předpisů na str. 168 an. bez jejich novelizací.

Jak z výše uvedeného posouzení vyplývá, má disertační práce zejména

v některých partiích popisný charakter. Tato skutečnost však vyplývá

i ze samotného vyjádření disertanta, ale i ze samotného zvoleného

tématu. Přesto i takový popis může být určitým přínosem pro

seznámení se s právní úpravou v jiných státech.

Posuzovanou prací však disertant m.j. prokázal, že zvládá pracovat s

odbornou literaturou – odkazů na ni je víc jak dvě stě, 

zvolené téma ovládá, 

je schopen analyzovat současnou právní úprav,

komparovat právní úpravy ve vybraných právních řádech.

Na základě uvedených skutečností doporučuji, aby po úspěšné obhajobě

byl disertantovi udělen titul Ph.D.
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