
Abstrakt diplomovej práce v slovenčine 

 

Táto diplomová práca pojednáva o procese verejnej ponuky akcií v prostredí českého 

kapitálového trhu. Verejná ponuka akcií je alternatívou získania kapitálu pre spoločnosti 

oproti klasickým bankovým úverom. V Českej republike si však drvivá väčšina subjektov volí 

dlhové financovanie pred kapitálovým. 

 

Diplomová práca je rozdelená na úvod, osem častí a záver, v ktorom sa snažím celú prácu 

zhodnotiť a zhrnúť výsledky pozorovania. V úvode diplomovej práce som si vytýčil cieľ 

zodpovedať otázku, či legislatívna situácia v Českej republike vplýva negatívne na množstvo 

verejných ponúk, hlavne primárnych verejných ponúk, uskutočnených na Pražskej burze 

cenných papierov. 

 

Každé dve kapitoly mojej práce tvoria logický celok, a preto ich budem popisovať týmto 

spôsobom. V prvých dvoch kapitolách približujem problematiku verejnej ponuky akcií 

a analyzujem dôvody, kvôli ktorým sa spoločnosť rozhoduje vykonať verejnú ponuku a aj 

faktory, ktoré by si pri svojom rozhodovaní mala všímať. 

 

V tretej a štvrtej kapitole analyzujem kroky, ktoré musí spoločnosť spraviť pred 

zahájením samotnej realizácie verejnej ponuky. Výnimočnú pozornosť venujem hlavne 

prospektu cenného papieru, ktorý je najdôležitejším dokumentom prezentujúcim emitovaný 

cenný papier. Snažím sa analyzovať predovšetkým spor medzi komplexnosťou 

a pochopiteľnosťou prospektu investormi.  

 

V piatej a šiestej kapitole sa venujem samotnej realizácií upísania cenného papieru. 

Analyzujem niektoré sporné momenty a inštitúty, ktoré sa vyskytujú jednak iba v českom 

práve, a jednak celosvetovo pri každej, predovšetkým primárnej verejnej ponuke. Ide 

predovšetkým o inštitúty poukážky na akcie, podmieneného obchodovania alebo 

problematiku podhodnotenia ceny akcie. 

 

V záverečných dvoch kapitolách skúmam informačnú povinnosť emitenta a jej prínos pre 

trh ako taký. Rovnako sa zaoberám procesom stabilizácie ceny akcie po prijatí na 

obchodovanie z pohľadu českého právneho poriadku. 



 

Samotný záver diplomovej práce je venovaný zhodnoteniu aktuálneho stavu českej 

legislatívy vo vzťahu k verejnej ponuke cenných papierov. Snažím sa zodpovedať hlavnú 

otázku, teda či je český právny poriadok veľkou prekážkou prístupu ku kapitálovému 

financovaniu. 

 


