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1.

PosUDEK oPoNENTA DlPLoMovÉ pnÁce

Aktuálnost (novost) tématu

Diplomant si jako téma své práce zvo|i| zhodnocení stávající právní úpravy veřejné nabídky
akcií a jejího dopadu na emitenty a na český kapitá|or4í trh, tedy téma, které |ze považovat za
aktuá|ní.

Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité metody

Ana|ýza otázek týkajících se veřejné nabídky akcií vyžaduje osvojení si nejen stávající právní
úpravy, a|e také seznámení se s přís|ušnými pravid|y regu|ovaných trhů a souvisejícími
ekonomickými a finančními aspekty. Vstupních údajů pro zpracování tématu se nabíze|o
dostatečné množství, a to jak české, tak zahraniční provenience, včetně bohatých
internetových zdrojů'

Formá|ní a systematické členění práce

Z formá|ního h|ediska se dip|omová práce sk|ádá z čestného proh|ášení, poděkování, obsahu,
úvodu, osmi kapito|, závěru, seznamu použitých zkratek, seznamu použité |iteratury a
pramenů, s|ovenského a ang|ického abstraktu a k|íčových s|ov.

Po úvodním vymezení cí|e práce se autor vjejích prvních dvou kapito|ách zabývá obecným
uvedením do prob|ematiky veřejné nabídky akcií, důvody pro její rea|izaci a zhodnocením jejích
zák|adních výhod a nevýhod. V dalších dvou kapito|ách pak pojednává o povinnostech
emitenta v přípravné fázi primární nabídky akcií, včetně přípravy prospektu cenného papíru.
Nás|edující kapito|y práce se zaměřují na přijetí akcií k obchodování na regu|ovaném trhu a
s tím související prob|émy. Před samotným závěrem práce se pak autor zabývá něktenými
praktickými instrumenty pro stabi|izaci ceny akcií po přijetí na regu|ovaném trhu a stručně také
informačními povinnostmi emitenta.

Vyjádření k práci

Práce je |ogicky uspořádána a zabývá se h|avními aspekty pojednávané prob|ematiky. Za
pozit ivní |ze označit, že se autor poměrně zdaři|e snaží o mu|tidiscipIinární přístup
k prob|ematice, kdy vedle ryze právních ana|ýz (např. ana|ýza možností podmíněného
obchodování na BCPP) zařazuje i ekonomický a praktický poh|ed na věc (napřík|ad zhodnocení
důvodů, výhod a nevýhod veřejné nabídky akcií či otázky určení emisního kurzu a stabi|izace
ceny akcií po přijetí k obchodování).

Pokud jde o případné výtky, z formá|ního h|ediska by by|o možné poukázat na jistou
nedůs|ednost při práci s prameny, kdy napřík|ad autor bez da|šího přejímá faktické tvrzení
odborné |iteratury vycházejícíz dřívější právní úpravy, dle které moh|y být vydávány čtyři různé
druhy akcií (s. 8).
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Ce|kově je k dip|omové práci možné uvést, že se dip|omant s tématem dostatečně seznámil a

orientuje se v dané prob|ematice.

5. Kritéria hodnocení práce

Sp|něnící|e práce Cí|, kteď sivytyči| dip|omant v úvodu práce, by| sp|něn.

Samostatnost při zpracování
tématu včetně zhodnocení
,,Protoko|u o vyhodnocení
podobnosti závěrečné práce.,
V svstému Theses.cz

Dip|omant přistoupi| k tématu samostatným způsobem.
Protoko| o vyhodnocení podobnosti závěrečné práce
v systému Theses.cz nevykázaI podobnost s jinými texty.

Losická stavba práce Struktura práce je přeh|edná a má svoji logiku.
Práce s Iiteraturou (využití
cizojazyčné |iteratu ry) včetně
citací

Autor využívá i cizojazyčné prameny, internetové zdroje
a soudní judikaturu.

H|oubka provedené ana|ýzy (ve

vztahu k tématu)
Vzh|edem ke snaze o propojení ekonomického a
právního poh|edu na věc do určité míry absentují hlubší
právní ana|ýzv.

Úprava práce (text, grafy,
tabulky)

K úpravě práce nemám uýhrad.

Jazyková a sty|istická úroveň K jazykové a stylistické úrovni práce nemám zásadních
výhrad.

Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě

Při ústníobhajobě by se dip|omant měl zaměřit na následující:
o zhodnocenívýhod a nevýhod veřejné nabídky akcií,
o právní rámec podmíněného obchodovánína BCPP.

Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě Doporučuji diplomovou práci k obhajobě.
Navržený klasifikační stupeň Dip|omovou práci hodnotím jako veImi dobrou.

V Praze dne 14. ledna 2013
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JUDr. |ng. KarelDřevínek, Ph.D., LL.M.
oponent dip|omové práce
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