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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
Jméno diplomanta: Peter Gyurovszky 
Téma práce: Verejná ponuka akcií a jej právny rámec  
Rozsah práce: 69 stran (z toho 55 stran vlastního textu) 
Datum odevzdání práce: 10. 12. 2012 
 
 
1. Aktuálnost (novost) tématu 

 
Diplomant si jako téma své diplomové práce zvolil problematiku z oblasti kapitálového 
trhu, jmenovitě problematiku veřejných nabídek akcií, jejichž přítomnost na kapitálovém 
trhu je znakem jeho rozvinutosti. Jedná se o téma nikoli nové, ale v tuzemském 
kontextu nepříliš frekventované. S ohledem na perspektivu rozvoje tuzemského 
kapitálového trhu, jeho otevírání se globálním obchodním praktikám a stále se měnící 
pozitivněprávní úpravy je to téma nepostrádající na aktuálnosti. Diplomantovu volbu 
individuálně formulovaného tématu lze tedy označit jako vhodnou, neboť důkladné 
ekonomické, technické a právní rozbory a analýzy veřejných nabídek akcií v českém 
právním prostředí, jakož i s tím souvisejících otázek soukromého i veřejného práva 
jsou stále zapotřebí.  
 
 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a  jejich zpracování a 
použité metody 
 
Diplomantem zvolené téma je tématem multioborovým, které zasahuje do několika 
právních odvětví práva soukromého i veřejného a vyžaduje k odpovědnému 
zpracování obeznámenost s celou řadou právních institutů, ekonomických postulátů i 
finančních a technických postupů a rovněž solidní teoretickou průpravu, kterou 
diplomant v dostatečné míře osvědčuje. Z použitých metod dominuje v předložené 
práci metoda syntetická a deskriptivní, zastoupena, byť v menší míře, je rovněž 
metoda analytická.  

 
 
3. Formální a systematické členění práce 

 
Z formálního hlediska se diplomová práce skládá – vedle stručného úvodu a závěru, 
jakož i obligatorních formálních částí (čestné prohlášení, obsah, seznam použitých 
zkratek, seznam použité literatury a dalších pramenů, abstrakt ve slovenštině a 
angličtině, jakož i přehled klíčových slov v obou jazycích) – celkem z osmi stěžejních 
kapitol, dále dělených podle potřeby na menší úseky podle desetinného systému. 
V těchto kapitolách se diplomant postupně zabývá vysvětlením základních pojmů, 
ekonomickými důvody IPO, procesem přípravy a realizace IPO, prospektem cenného 
papíru a jeho přijetím k obchodování na veřejném trhu, jakož i souvisejícími problémy a 
právními povinnostmi emitenta a dalších osob zapojených do IPO po okamžiku veřejné 
nabídky. 

 
 
4. Vyjád ření k práci 

 
V předložené diplomové práci diplomant vcelku úspěšně postihuje základní otázky 
zvoleného tématu, přičemž pozornost věnuje jak veřejnoprávním, tak i 
soukromoprávním aspektů veřejných nabídek akcií. Práce je vypracována přehledně, 
je čtivá a i když neprezentuje žádné nové aspekty zkoumané problematiky ani její 
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hlubší analýzu, lze ji považovat s ohledem na daný typ kvalifikační práce za poměrně 
zdařilé přehledové dílo. 
 
 

5. Kritéria hodnocení práce 
 
Splnění cíle práce Stanovený cíl předložená diplomová práce 

dostatečnou měrou splňuje. 
Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení 
„Protokolu o vyhodnocení 
podobnosti závěrečné práce“ 
v systému Theses.cz 

Diplomant samostatně identifikoval relevantní 
právní i ekonomické aspekty a problémy, jakož i 
potřebné prameny dotýkající se zvoleného tématu 
diplomové práce. S uspokojivou mírou 
samostatnosti také formuloval některé své vlastní 
závěry. Protokol o vyhodnocení podobnosti 
závěrečné práce nevykázal žádnou podobnost 
s jinými texty. 

Logická stavba práce Diplomová práce je z hlediska systematického 
vhodně logicky a ústrojně členěna. 

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Diplomant pracovala s pestře sestaveným okruhem 
pramenů včetně literatury právního i jiného 
zaměření a zdrojů internetových. Hojně zastoupeny 
jsou rovněž prameny cizojazyčné a zahraniční. Na 
použité prameny diplomant řádně odkazuje 
v dostatečně dimenzovaném poznámkovém 
aparátu své práce. 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Diplomantem podaná analýza zvoleného tématu je 
relativně nehluboká, avšak dostatečná pro 
kvalifikační práci daného typu. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Úprava předložené práce je dobrá. Diplomant ve 
své práci nevyužívá žádné grafy ani tabulky.  

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková a stylistická úroveň předložené práce je 
uspokojivá. Pečlivější závěrečnou redakcí textu 
předložené práce diplomant mohl odstranit některé 
jazykové nedostatky, mající vesměs podobu 
překlepů či nesprávně používaných velkých písmen 
(např. na str. 31, 34, 39, 54). 

 
 

6. Připomínky a otázky k zodpov ězení při obhajob ě 
 
• K textu na str. 34: 

 
Diplomant zmiňuje společnost RM–Systém, a.s. jako mimoburzovního organizátora 
trhu s investičními nástroji v ČR. Mohl by toto své tvrzení aktualizovat a zamyslet se 
nad právním významem rozlišení na burzovní a mimoburzovní trh? 

 
• K textu na str. 60: 

 
Diplomant prezentuje názor, že legislativní překážky IPO na českém trhu vlastně 
neexistují a že důvody nízkého počtu veřejných nabídek v tuzemsku je třeba hledat 
v jiných faktorech. Jak by v této souvislosti vysvětlil rozpor v počtu IPO v tuzemsku a 
v sousedních státech (zejména Polsko) v jakémkoli zkoumaném období? Jak by 
rovněž vysvětlil skutečnost, že „ryze české“ IPO, tedy veřejná nabídka akcií českých 
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emitentů vydaných podle českého práva na českém trhu se za celou historii 
tuzemského kapitálového trhu vyskytovala jen sporadicky? 

 
 
Doporu čení/nedoporu čení práce 
k obhajob ě 

Doporučuji diplomovou práci k obhajobě. 

Navržený klasifika ční stupe ň Diplomovou práci hodnotím jako velmi dobrou. 
 
 
 
V Praze dne 11. 1. 2013 

 
_________________________ 

JUDr. Petr Kotáb 
Katedra finančního práva a finanční vědy 

PFUK 


