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1. Volba tématu a rozsah práce 

 

Diplomant zvolil pro svou diplomovou práci aktuální téma, které má nejen čistě 

juristické, ale i široké společenské dopady. Lze říci, že je důležité jak z teoretického, tak 

praktického hlediska. Téma tudíž považuji za přínosné.  

 

 

1. Metoda práce a její struktura 

 

Metodologicky uplatnil autor historizující přístup, když nejprve pojednal o vývoji 

anonymity akcionářů na českém území, aby se následně věnoval jejím současným projevům 

či tendencím směřujícím k „odanonymizování“ akcionářů. Používá, jak sám uvádí, 

deskriptivní metodu, dále též metodu analytickou a v závěru – omezeně – i metodu 

syntetickou. Srovnávací metodu diplomant téměř nevyužil, neboť v textu či v závěru 

pojednání o právní úpravě Britských panenských ostrovů chybí komparace s českým 

prostředím.  

Struktura práce je logická a v zásadě přehledná (s výhradou subkapitol 3.5. až 3.9.). 

Závěr práce, v němž měly být shrnuty hlavní myšlenky, k nimž autor dospěl zpracováním 

tématu, je velmi stručný (celkem jedna stránka) a zasloužil by si – vzhledem k šíři otázek, 

které diplomant do svého text zařadit – větší prostor.  

 

  

2. K vlastnímu obsahu  

 

Po obsahové stránce svědčí předložená práce o zaujetí autora pro zvolené téma. Cílem 

diplomanta bylo popsat, analyzovat a srovnat právní úpravu anonymity akcionáře a dílčím 

způsobem ji i komparovat. Současně si kladl za cíl předložit návrhy de lege ferenda v této 

oblasti.  

Práce má – zejména ve svých prvých dvou třetinách – popisný charakter. Autor se 

převážně drží právní úpravy, k níž místy připojuje názor komentářové literatury a případně 

(méně často) prezentuje i vlastní závěry. Za zdařilejší považuji poslední třetinu diplomové 

práce, která pojednává o budoucnosti anonymity akcionářů a kde autor prezentuje i vlastní 

hodnocení. 

 Celkově lze konstatovat, že uchazeč zařadil do diplomové práce značně široký okruh 

problematiky s většími či menšími souvislostmi s problémem anonymity akcionáře. V tomto 

ohledu nepochybně prokázal nadhled a znalost širších souvislostí. Menší ocenění už zaslouží 

přesnost juristického zpracování tématu, a to jednak terminologická a místy i věcná.  

                   Z dílčích připomínek lze upozornit například na následující: na s. 8 je nepřesně 

uvedeno, že akcionář nemá nárok na výplatu dividendy, pokud je vyplácena po 1. lednu 2014 



(má jít přitom o podíl na zisku (dividendu), o níž je rozhodnuto v době, kdy je akcionář 

v prodlení s plněním povinnosti dle § 3 odst. 1 zák. č. 134/2013. Do prodlení se akcionář 

dostává až po 30. červnu 2014. Na s. 10 v posledním odstavci je chybně uvedena akcie na 

majitele, ačkoli jde o akcii na jméno. Neúplné je autorovo vyjádření o členění akcií podle 

formy (s.14). Problematické je doporučení autora na s. 23 ve třetím odstavci o poskytování 

výpisu ze seznamu akcionářů, když podle ustanovení § 264 odst. 2 n. o. z. nejsou rodná čísla 

povinným údajem v tomto seznamu. Není třeba je tudíž nahrazovat datem narození. Do 

seznamu se stejně tak neopisují všechny údaje uvedené na akcii. Tvrzení na s. 28 o vydání 

imobilizovaných akcií na jméno považuji za diskusní a přikláním se spíše ke druhému názoru, 

k němuž se poněkud nejednoznačně hlásí i diplomant – viz formulace „představitelná je i 

opačná (zřejmě) argumentace“.      V textu na s. 29 autor zaměnil „akcie na majitele“ za 

„akcie na jméno“. Ve vztahu k pojednání o rozhodování valné hromady per rollam postrádám 

vazbu na problém anonymity akcionáře. K poslednímu odstavci na s. 35 lze poznamenat, že 

členy volených orgánů nemusí být akcionáři (vztah k anonymitě tudíž není jasný). Naproti 

tomu chybí například vztah anonymity a kumulativního hlasování (§ 355 odst. 4 z o. k.). 

V souvislosti s návrhem akcionáře ve vztahu ke korespondenčnímu hlasování (s. 32) je třeba 

zvážit obecnou úpravu právního jednání vůči nepřítomné osobě v občanském zákoníku.  

Pojednání o svěřenecké fondu považuji v souvislosti s problémem anonymity akcionáře za 

vhodné. Stejně tak to platí (o dosti stručné) pasáži věnované offshorovým strukturám. 

Zajímavá je i kapitola věnovaná budoucnosti anonymity akcionářů ve sjednocené Evropě a 

v ČR. Ve vazbě na ni autor uvádí i některé návrhy de lege ferenda, jak si vytkl v úvodu práce. 

 Pro diskusi při obhajobě kladu diplomantovi mimo jiné otázku ohledně významu 

vyjádření na s. 54 v pátém odstavci, který se týká akcionářů vlastnících akcie na majitele 

(ohledně „úkonu“, který by je odkrýval, když česká akciová společnost nemůže akcionáři tyto 

akcie „fyzicky“ vydat. 

V textu se vyskytují i terminologické nepřesnosti a zkratkovitá vyjádření. Hovoří se 

například o zákonu o zrušení anonymních akcií. V odborném textu je třeba dát přednost 

přesnému názvu zákona (zák. č. 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení 

transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů) a pokud autor pro něj zvolí 

jiné označení (jak uvedeno v seznamu zkratek), pak není vhodné nahrazovat právní termín 

„akcie na majitele“      výrazem „anonymní akcie“. Jinde (s. 9) se bez dalšího v souvislosti 

uvedeným zákonem hovoří o „transparentní novele“ (s. 9, 10). Se (spíše novinářským) 

termínem „anonymní akcie“ autor pracuje i v dalším textu diplomové práce (např. s 10 a 

další). Zkratkovité vyjadřování se projevilo například na s. 6, v prvním odstavci 2. kapitoly, 

kde se čtenář musí domýšlet, co má autor na mysli, hovoří-li o tom, co „původně v zásadě 

připouštěla“ rekodifkovaná úprava. Obdobně to platí o výrazu „tehdy účinné právní předpisy“ 

(s. 10). Neobratný je například výraz „právnická osoba akcionáře“, ačkoli má zřejmě jít o 

akcionáře, který je právnickou osobou,  

V práci se vyskytují i gramatická pochybení (např. s. 8 – shoda podmětu s přísudkem 

v posledním odstavci, zdvojení slov na s. 9 v prvním a třetím odstavci či s. 10 v prvním 

odstavci atd.).  

 

  

3. Práce s literaturou a formální stránka textu 

 

Seznam literatury věnovaný vlastnímu tématu není příliš rozsáhlý. Na použitý pramen je 

odkazováno v souladu s citačními standardy. Autor vhodně a ve značném rozsahu pracuje i 

s tuzemskou a zahraniční judikaturou a obdobnými zdroji. Po formální stránce má práce 

dobrou úroveň.  

 



 

4. Závěr 

 

Celkově lze konstatovat, že diplomová práce, přes uvedené výhrady, splňuje předpoklady 

kladené na tento typ odborného textu. Předběžně navrhuji kvalifikovat velmi dobře“ 

s případnou modifikací s ohledem na vystoupení autora při obhajobě.  

 

 

Praha, 22. května 2014 
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