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Diplomant zvolil pro svou práci velmi aktuální téma, které je v současné době živě diskutováno na 
národní i nadnárodní (zejm. evropské) úrovni. Jedná se přitom o problematiku, která má zásadní 
dopad na praxi a práce je proto využitelná i v tomto směru.  
 
Práce je rozdělena do šesti částí, které jsou doplněny úvodem a závěrem. Diplomant zahajuje práci 
pojednáním o vývoji problematiky anonymity akcionářů na našem území (1. část), zvláštní pozornost 
věnuje zákonu č. 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových 
společností (2. část), představuje problematiku anonymních akcionářů v jednotlivých 
soukromoprávních předpisech (3. část), zabývá se vybranými veřejnoprávními předpisy (4. část), 
offshorovými strukturami (5. část) a práci uzavírá pojednáním o budoucnosti anonymity akcionářů 
(6. část). Toto členění považuji za vyhovující.  
 
Cílem diplomanta, který si vytyčil, je analyzovat aktuálně účinnou úpravu, zhodnotit připravovanou 
legislativu a navrhnout řešení problematiky de lege ferenda. Diplomant přitom počítá mj. s využitím 
komparativní metody, komparace zahraniční úpravy však v práci schází. Přesto lze uzavřít, že 
vytčeného cíle se mu podařilo dosáhnout, byť se mu na některých místech nedostává argumentace 
(viz níže).  
 
Zpracování diplomové práce si vyžádalo zohlednění značného množství právních předpisů z různých 
právních oborů z veřejného i soukromého práva. To se diplomantovi podařilo, když v práci poukazuje 
na řešení problematiky nečitelných vlastnických struktur v relevantních právních předpisech. 
Přínosem je i zohlednění úpravy Britských panenských ostrovů.  
 
Spíše na okraji zájmu diplomanta zůstala naproti tomu literatura a judikatura k danému tématu. To 
souvisí i se skutečností, že většina místa je věnována popisu právní úpravy. Citace jsou však 
provedeny důsledně a korektním způsobem. 
 
Práce je do značné míry popisná, čemuž se bezesporu při zvoleném tématu nebylo možné vyhnout. 
Diplomant sice usiluje o analýzu předložených údajů a na vybraných místech navrhuje řešení 
sporných otázek, přesto by bylo přínosné vlastnímu vyhodnocení problematiky věnovat v práci více 
místa. Práci potom uzavírá návrhem řešení dané problematiky, které by taktéž zasloužilo širší 
argumentaci.  
 
Diplomant se v práci dopouští některých nepřesností. Na s. 8 diplomant např. dovozuje, že ke 
zveřejnění výzvy k předložení akcií dostačuje uveřejnění na internetových stránkách společnosti, a to 
s odkazem na analogické užití § 406 odst. 1, 2 zákona o obchodních korporacích. Na s. 9 pracuje 
diplomant s termínem zveřejnit, ačkoliv se jedná o uveřejnění. Na s. 11 je uvedeno, že v I. hlavě 
zákona o obchodních korporacích jsou uvedeny zásady, na kterých obecně stojí korporátní právo. 
 
Z formálního hlediska vykazuje diplomová práce některé nedostatky. Stylistická úroveň i úprava 
diplomové práce jsou dobré. Práci však zbytečně znehodnocují překlepy (zejména v úvodu práce, 
např. s. 3, 9, 10, ale i s. 34, 43). Za nevhodné považuji používání neprávních pojmů (např. anonymní 
akcie). Práci krom toho zatěžuje nejednotné používání označení právních předpisů. Zákon 
č. 134/2013 Sb. je například označován jako „zákon o zrušení anonymních akcií“ (což autor uvádí 



v seznamu zkratek jako označení zvolené pro účely diplomové práce), ale i „transparentní novela“ 
(s. 9) či „transparentní zákon“ (s. 10).  
 
Na ústní obhajobě diplomové práce se navrhuji zabývat následujícími otázkami: 

 Mohli by se akcionáři domáhat na představenstvu náhrady škody pro porušení povinnosti 
uveřejnit výzvu k předložení akcií (zákon č. 134/2013 Sb.)? 

 Jak vyřešit problematiku nejasných struktur v oblasti zadávání veřejných zakázek? 

 Bylo by možné v jednotlivých případech uvažovat o nahrazení akciových společností 
svěřenskými fondy?  

 Jak je tomu s přípustností listinných akcií na majitele v sousedních státech?  
 
S ohledem na výše uvedené doporučuji diplomovou práci k obhajobě. Kvalita práce s ohledem na 
uvedené nedostatky odůvodňuje hodnocení klasifikačním stupněm velmi dobře.  
 
V Praze dne 7. 6. 2014 
 
 
 

JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M.                                                          
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