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POSUDEK 
 

na rigorózní práci Mgr. Dariny Lišuchové 
 

na téma 
 

„Vliv sm ěrnice MiFID na kolektivní investování v České republice“ 
  
 
 
Předložená práce je zaměřena na dopady směrnice MiFID (Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů včetně navazujících a prováděcích 
právních předpisů) na právní úpravu a praxi kolektivního investování v České republice.  
 
Autorka na stránkách předložené rigorózní práce předkládá analýzu změněného, tj. nově zpřísněného 
režimu tuzemských subjektů kolektivního investování obsahujícího rozšířené povinnosti jak fondů 
kolektivního investování, tak i investičních (tj. správcovských) společností vyplývající ze směrnice 
MiFID.  
 
Předloženou práci lze označit za shrnutí základních pravidel předepsaných směrnicí MiFID a její českou 
transpozicí, se zvláštním zaměřením na aplikační praxi u subjektů kolektivního investování. Jedná se o 
celkem záslužný příspěvek do odborné rozpravy o obsahové podstatě i právní formě regulatorních 
požadavků uplatňovaných v tomto segmentu finančního trhu. Práce zpracovává relativně nové a aktuální 
téma, které svým mezioborovým charakterem vyžaduje obeznámenost s celou řadou právních institutů, 
technických postupů na finančním trhu i faktických skutečností a rovněž solidní teoretickou průpravu, 
a to nejen v oboru finančního práva, nýbrž také v soukromoprávních oborech a v právu evropském. 
Autorka tuto obeznámenost dostatečným způsobem prokazuje. 
 
Svým rozsahem (113 stran, z toho 100 stran vlastního autorského textu) splňuje předložená práce 
požadavky kladené na tento typ prací předpisy o rigorózním řízení. 
 
Předloženou rigorózní práci člení autorka, vedle úvodu a závěru, na celkem pět kapitol, v nichž se autorka 
postupně zabývá počátky a vývojem finančních trhů na našem území, kolektivním investováním v ČR 
před účinností MiFID, implementací MiFID do českého práva, kolektivním investováním v ČR po 
implementaci MiFID, organizačními požadavky a dopady finanční krize. Čtvrtá kapitola, pojednávající o 
organizačních požadavcích subjektů kolektivního investování, ovšem poněkud neúměrně zabírá dvě 
třetiny rozsahu celé rigorózní práce. Pátá kapitola pak nezapadá příliš do kontextu celé práce a absencí 
regulatorního obsahu i hlubších myšlenek pokulhává za ostatním textem. 
 
K obsahové stránce předložené práce lze uvést, že zvolené poměrně náročné téma zpracovala autorka na 
vcelku uspokojivé úrovni. Mírně negativně působí jistá popisnost autorčina přístupu, kdy na mnoha 
místech své práce přebírá a relativně pasivně interpretuje ustanovení platného práva nebo myšlenky 
z použitých pramenů. Kladně lze naopak hodnotit autorčinu snahu, byť ne vždy dostatečně rozvinutou a 
úspěšnou, analyzovat a zobecnit aplikační praxi a zejména na konkrétních případech sankcionovaného 
porušení právních předpisů demonstrovat „zelený strom života“, v němž je „šedá teorie“ naplňována. 
 
Z použitých metod dominuje v předložené práci metoda deskriptivní a syntetická, zastoupena je místy 
rovněž metoda analytická. Autorka přináší souhrn relevantních faktů a myšlenek dotýkajících se zvolené 
problematiky a na některých místech předložené práce podává svůj vlastní rozbor problémů z tématu 
vyplývajících. Je možno konstatovat, že stanoveného cíle předložená práce dosahuje. Při jejím zpracování 
autorka prokázala dostatečnou míru samostatnosti, v předložené práci jsou přítomny – byť v o něco menší 
míře, než by bývalo bylo žádoucí – autorčiny samostatné úvahy a původní, autorkou samostatně 
formulované závěry. Z hlediska systematického je předložená rigorózní práce logicky a ústrojně členěna 
s výše uvedenými výhradami ke kapitole čtvrté a páté. 
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K formální stránce předložené práce lze uvést, že autorka pracovala s poměrně široce vymezeným 
okruhem literatury a dalších pramenů, přičemž využívala převážně zdroje tuzemské a jen v menší míře 
zdroje zahraniční a cizojazyčné. Mezi použitými prameny jsou četně zastoupeny internetové zdroje. Na 
použité prameny autorka odkazuje v poznámkovém aparátu své práce, který je dostatečně rozsáhlý a 
odpovídá citační normě.  
 
Úprava předložené práce je bez zásadnějších chyb a nedostatků. Grafy ani tabulky údajů v textu práce 
využity nebyly. Autorka rovněž nevyužila příležitosti doplnit text své práce přílohami. Práce v zásadě 
obsahuje všechny požadované formální náležitosti (titulní stránka, podepsané prohlášení, obsah, 
seznam literatury, anglickojazyčný i českojazyčný abstrakt a klíčová slova v českém i anglickém 
jazyce). Poněkud na závadu je absence seznamu zkratek, byť zkratky zasluhující v zájmu přehlednosti 
rozklíčování na jednom místě jsou v textu práce hojně používány.  
 
Jazyková a stylistická úroveň předložené práce je vcelku dobrá, jen ojediněle se objevují překlepy a 
gramatické chyby (např. na str. 23, 47, 84, 96), které by bylo zajisté bývalo možno důkladnější 
závěrečnou korekturou textu práce odstranit.  
 
Závěrem lze shrnout, že předloženou rigorózní práci je možno hodnotit jako práci přijatelnou a v zásadě 
úspěšnou. Autorka 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 – 
„prospěla“. V rámci obhajoby by se autorka měla věnovat mimo jiné dále uvedeným konkrétním 
námětům, dotazům a připomínkám. 
 
K textu na str. 22 a násl. 
Autorka prezentuje kauzu tzv. C.S. fondů, u nichž došlo v březnu 1997 k poškození podílníků vyvedením 
majetku v rozsahu přes 1,2 mld. Kč. Autorka se pokouší analyzovat zjištěnou skutkovou situaci podle 
relevantní právní úpravy, avšak selhává přitom z důvodů nesprávné identifikace tehdy účinného znění 
právních předpisů. Odkazuje např. na ustanovení § 17a a § 29a ZISIF, které v rozhodné době ještě 
neplatily, konstatuje porušení povinnosti podle § 32 odst. 5 ZISIF, který ve znění platném a účinném 
v rozhodné době dotčenou povinnost neobsahoval, vyčítá depozitáři C.S. fondů, že měl informovat 
Komisi pro cenné papíry, která však v rozhodné době ještě neexistovala, neboť vznikla až více než o rok 
později.  
 
K textu na str. 42 
Autorka zmiňuje možnosti, které má spotřebitel (klient), pokud není spokojen se službou poskytnutou mu 
investičním poradcem. Mohla by v této souvislosti uvést, zda se tyto možnosti nějak liší od možností, 
které má spotřebitel (klient) nespokojený se službou vázaného zástupce nebo subjektu kolektivního 
investování? Jaké jsou cesty řešení sporů s takovými osobami? 
 
K textu na str. 97 
Autorka používá k označení osoby Bena Bernankeho pro odbornou práci nevhodného, nepřesného, 
populárně-žurnalistického titulu „šéf FEDu“. Mohla by uvést, jak zní právně preciznější a správnější 
označení, které mělo být raději použito? 
 
 
V Praze dne 15. prosince 2011 
 

 

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

 


