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1. Aktuálnost (novost) tématu 
 

Diplomant si jako téma své diplomové práce zvolil sektor kolektivního investování. 
Tento sektor doznal v uplynulém roce významných změn v návaznosti na přijetí 
nového zákona č. 240/2013 Sb. (dále jen „ZISIF“). Vzhledem k tomuto legislativnímu 
počinu je každé současné zpracování tématu kolektivního investování nové, což se 
ostatně promítá i do samotného názvu tématu předložené práce. Diplomantovu volbu 
individuálního tématu diplomové práce je proto třeba hodnotit kladně, neboť 
problematika traktovaná v jím předložené práci nepochybně nepostrádá na aktuálnosti. 

 
 
2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a 

použité metody 
 
Diplomantem zvolené téma vyžaduje k odpovědnému zpracování předběžnou 
obeznámenost s celou řadou právních institutů, technických postupů v kolektivním 
investování i faktických skutečností a rovněž solidní teoretickou průpravu, kterou 
diplomant v dostatečné míře osvědčuje. Nezbytným předpokladem je vzhledem ke 
zvolenému tématu vedle důkladného zvládnutí českých právních předpisů též 
odpovídající znalost právní úpravy příslušných institutů v evropském právu, což vše 
diplomant v dostatečné míře prokázal. Z použitých metod dominuje v předložené práci 
metoda deskriptivní, komparativní a syntetická, zastoupena je rovněž, byť v menší 
míře, 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, poněkud nevhodně umístěné 
na titulní straně, obsah, seznam zkratek, seznam použité literatury, a abstrakt 
v českém i anglickém jazyce) – ze tří stěžejních kapitol, dále dělených na menší úseky, 
zabývajících se postupně základními otázkami kolektivního investování, tedy jakousi 
teorií, pojmoslovím a historiografií kolektivního investování, dále právní úpravou 
kolektivního investování, zabývající se analýzou ZISIFu a některých pozitivněprávních 
institutů v něm obsažených, a konečně zdaněním investičních fondů včetně srovnání 
s vybranými zahraničními jurisdikcemi. 
 

 
4. Vyjádření k práci 

 
V předložené diplomové práci diplomant vcelku úspěšně postihuje relevantní aspekty 
zvolené problematiky. Pochvalnou zmínku zasluhuje diplomantova pozornost 
věnovaná daňovým otázkám investičních fondů, jakož i širší záběr do zahraničních 
právních a daňových systémů. 
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Po formální stránce je třeba diplomantovi vytknout, že v jím předložené diplomové 
práci absentuje jedna z předepsaných povinných náležitostí – seznam klíčových slov 
v českém a anglickém jazyce. 
 
 

5. Kritéria hodnocení práce 
 
Splnění cíle práce Stanovený cíl předložená diplomová práce splňuje. 
Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení 
„Protokolu o vyhodnocení 
podobnosti závěrečné práce“ 
v systému Theses.cz 

Diplomant samostatně a správně identifikoval 
relevantní právní aspekty a problémy, jakož i 
příslušné právní předpisy a další prameny 
dotýkající se zvoleného tématu. Zpracování 
předmětné materie diplomantem vykazuje sice 
menší, avšak stále ještě dostatečnou míru 
samostatnosti. Protokol o vyhodnocení podobnosti 
závěrečné práce vykázal podobnost se 47 jinými 
texty, přičemž míra podobnosti nepřekračuje u 
žádného textu 7 %. Při bližším zkoumání lze 
konstatovat, že podobnost u většiny, ne-li u všech 
protokolem identifikovaných materiálů je dána 
vesměs citacemi a reprodukcemi textu ZISIFu a 
materiály, na nichž je ZISIF založen. Uvedenou 
nevelkou míru podobnosti tedy není třeba 
považovat za zásadní závadu předložené 
diplomové práce. 

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

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Diplomant pracoval s poměrně nerozsáhlým 
okruhem literatury, což je ovšem dáno novostí 
zpracovávaného tématu. Mezi použitými prameny 
nechyběly ani zdroje cizojazyčné a zahraniční, 
jakož i zdroje internetové. Na použité prameny 
diplomant většinou řádně odkazuje v přiměřeně 
rozsáhlém poznámkovém aparátu své práce, 
přičemž ovšem ne všechny odkazy mají všechny 
požadované náležitosti (např. datum náhledu do 
internetového zdroje u odkazu v poznámce 70 na 
str. 68). 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Diplomant přináší úspěšný souhrn faktů a myšlenek 
tématu se přímo dotýkajících a na některých 
místech předložené práce podává svou vlastní 
analýzu právních problémů z tématu vyplývajících, 
jež sice nepřekvapuje nadměrnou hloubkou, avšak 
vzhledem k typu práce je ji možno považovat za 
uspokojivou. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Úprava předložené práce je vcelku dobrá. Tabulky 
či přílohy nebyly využity, v práci jsou obsaženy dva 
grafy. 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková a stylistická úroveň předložené práce je 
vcelku dobrá. Práce je téměř prosta stylistických a 
gramatických nedokonalostí a překlepů (s několika 
výjimkami např. na str. 3, 6, 25, 67 atd.).  
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6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
 

 K textu na str. 7 a 68: 
Diplomant na jedné straně hovoří o Kajmanských ostrovech jako o daňovém ráji, aby 
pak uvedl, že OECD nezařazuje Kajmanské ostrovy mezi daňové ráje. Mohl by tento 
rozpor vysvětlit a pokusit se termín daňový ráj nějak definovat? 

 
 K textu na str. 69 a 70: 

Diplomant opakovaně hovoří o „osobách se statusem investičního fondu“. I když 
myšlenka diplomantem vyjádřená je vcelku správná, použitá formulace se jeví být 
poněkud nepromyšlená s ohledem na to, že mnohé investiční fondy podle právní 
úpravy obsažené v ZISIFu vůbec nejsou osobami. Mohl by diplomant své myšlenky 
ze závěru práce formulačně poněkud vyprecizovat? 

 
 

Doporučení/nedoporučení práce  
k obhajobě 

Doporučuji diplomovou práci k obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň Diplomovou práci hodnotím jako velmi dobrou. 
 
 
V Praze dne 5. 9. 2014 

 
 

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