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POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
Jméno diplomanta: Ing. Petr Nemerád 
Téma práce: Typy investičních fondů z hlediska platné právní úpravy 
Rozsah práce: 71 stran vlastního textu 
Datum odevzdání 
práce: 

30. 11. 2015 v elektronické i tištěné podobě 

 
 
1. Aktuálnost (novost) tématu 
 

Diplomant si jako téma své diplomové práce zvolil problematiku investování 
prostřednictvím investičních fondů a kolektivního investování. Tato oblast podléhá silné 
harmonizaci unijní právní úpravou podléhající poměrně častým změnám. Aktuálnost 
tématu je rovněž podtržena poměrně novou právní úpravou kolektivního investování 
sensu lato. Z tohoto důvodu pokládám diplomantem zvolené téma za velmi aktuální  
a vhodné pro zpracování diplomovou prací. 

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

a použité metody 
 
Toto téma předpokládá znalosti nejen finančního práva, ale také práva Evropské unie. 
Z tohoto pohledu se jedná o téma průřezové. S ohledem na rozsah právní úpravy této 
oblasti však považuji téma za vcelku náročné ke zpracování. 
O tomto tématu je v České republice publikováno několik monografií, odborných článků 
atp. Zdroje je možné hojně nalézt i v zahraničí, popř. ostatní zdroje jsou dostupné na 
internetu. Vstupní údaje jsou tedy snadno dosažitelné. 
Diplomant se o vědeckých metodách, které ve své práci hodlá použít, výslovně zmiňuje, 
když uvádí metodu komparace, deskripce, indukce a dedukce. Ve skutečnosti výrazně 
převažující metodou použitou v práci je deskripce. 

 
3. Formální a systematické členění práce 

 
Vlastní práce splňuje svým rozsahem požadavky kladené na diplomové práce, když má 
71 stran vlastního textu.  
Její vnitřní členění je podrobné, práce má mimo úvodu a závěru, které diplomant 
nečísluje, celkem šest kapitol, které jsou dále členěny až do úrovně třetího řádu. Názvy 
jednotlivých kapitol této práce jsou následující: 1) Investiční fondy, 2) Vývoj právní 
úpravy, 3) Právní pojetí investičního fondu, 4) Organizační formy, 5) Další možná členění 
a 6) Komparace jednotlivých typů investičních fondů.  
Tato systematika je vyhovující, avšak práci by prospělo odsazení hlavních kapitol na 
novou stranu práce. 
Práce je doplněna seznamem citované a použité literatury a dalších zdrojů, českým  
a anglickým abstraktem, seznamem klíčových slov v českém a anglickém jazyce  
a anglickým názvem práce. 

 
4. Vyjád ření k práci 

 
Diplomant svou práci napsal na velmi zajímavé téma, které je aktuální v teorii  
i aplikační praxi související s aplikací zákona o investičních společnostech  
a investičních fondech. Toto téma není jednoduché ke kvalitnímu zpracování. 
Obsahově nepovažuji práci za příliš zdařilou, neboť spočívá výhradně na použití 
deskriptivní metody, jíž diplomant používá jednak ve vztahu k použitým pramenům 
práva, ale i k použité literatuře a jiným zdrojům. Největší obsahový prohřeškem 
diplomanta je však deklarování metody komparace, která není v předmětné práci téměř 
vůbec užita. Kapitola 6, v níž měla být tato metoda užita, přitom spočívá pouze 
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v deskripci právní úpravy a deklarované vyvození závěrů z porovnání komparovaných 
atributů v této kapitole chybí. 
I s ohledem na tento obsahový nedostatek tak práce nepřináší žádné nové poznatky, 
kterými by byla způsobilá obohatit současný stav poznání diplomantem zvoleného 
tématu. 
Práce rovněž obsahuje formální chyby, mezi něž patří např. nesprávný formát citací, 
chybějící odsazení slov o jedné hlásce na nový řádek (např. na str. 7, 15, 70), nejednotný 
a nesprávný formát dat (str. 15), duplicitní psaní poznámek pod čarou, a to navíc 
v nejednotném formátu (str. 22, 73), drobné překlepy (str. 16, kde chybí uvozovky dole 
uvozující zkratku EuSEF) a chyby gramatické (chyby v interpunkci např. na str. 8 či 15). 
 

5. Kritéria hodnocení práce 
 

Splnění cíle práce Cíle práce, které si diplomant před sebe staví, 
považuji za dosažené.  

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

Již z citací nejen kvalifikačních prací citovaných 
diplomantem ve své práci vyplývá, že zvolené téma 
v současnosti budí značnou pozornost. 
Systémem Theses.cz bylo nalezeno celkem 175 
dokumentů, které vykazují shodnost  
s předkládanou prací. Téměř veškeré dokumenty se 
shodují s diplomovou prací pouze v textu právních 
předpisů a jejich názvech, ale dokument č. 2 rovněž 
vypovídá o skutečnosti, že 5 % celého obsahu práce 
je tvořeno přímou citací znění právního předpisu. 
S ohledem na tyto skutečnosti lze považovat práci 
za původní. 

Logická stavba práce Logická stavba práce je vhodně zvolená. 
Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

S ohledem na rozsah práce bych uvítal použití více 
zdrojů ve formě vědeckých monografií nebo 
odborných časopiseckých článků. 
Z hlediska formálního některé citace postrádají 
příslušnou formu.  

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Rozsah provedené analýzy považuji za 
neuspokojující. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Formální úprava práce je na dobré úrovni. Práce 
obsahuje rovněž přílohu, která však vzhledem k její 
velikosti není příliš přehledná. Diplomant se rovněž 
dopouští pochybení ve formátování textu, když 
běžný text formátuje různou velikostí použitého fontu 
(např. na str. 9)  

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková úroveň práce je dobrá, avšak na kvalitě jí 
ubírají přímé citace znění právních předpisů, jejichž 
spojení bez dodatečných úprav způsobuje při čtení 
textu pocit kostrbatosti a neobratnosti ve 
vyjadřování. Chyby v překlepech a gramatice byly již 
zmíněny výše, avšak se v textu práce nacházejí 
v úměrném počtu k rozsahu diplomové práce. 
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6. Připomínky a otázky k zodpov ězení při obhajob ě 
 
1)  Bylo by, dle názoru diplomanta, možné vyloučit aplikaci požadavku na druhého 

svěřenského správce ve smyslu ust. § 1454 NOZ aplikací teleologického výkladu ZISIF  
a připustit tak existenci investičního svěřenského fondu, jehož zakladatelem je investiční 
společnost, která je zároveň (budoucím) obhospodařovatelem takového fondu? 

 
2)  V kapitole 5.5 diplomant zmiňuje problematiku zdanění investičních fondů. Jak stav 

současné právní úpravy diplomant hodnotí? 
 
3)  Jak diplomant hodnotí možnost využití nových forem kolektivního investování sensu lato 

prostřednictvím nových forem investičních fondů, jako je svěřenský fond, akciová 
společnost s proměnným základním kapitálem nebo komanditní společnost na investiční 
listy. 

 
 
Doporu čení/nedoporu čení práce 
k obhajob ě 

Tuto diplomovou práci doporu čuji  k obhajobě. 

Navržený klasifika ční stupe ň Za podmínky uspokojivých odpovědí 
diplomanta během obhajoby navrhuji 
hodnocení známkou dob ře. 

 
 
 
 
V Praze dne 31. prosince 2015 
 
 
                 JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 

_________________________ 
oponent diplomové práce 
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tématu. 
Práce rovněž obsahuje formální chyby, mezi něž patří např. nesprávný formát citací, 
chybějící odsazení slov o jedné hlásce na nový řádek (např. na str. 7, 15, 70), nejednotný 
a nesprávný formát dat (str. 15), duplicitní psaní poznámek pod čarou, a to navíc 
v nejednotném formátu (str. 22, 73), drobné překlepy (str. 16, kde chybí uvozovky dole 
uvozující zkratku EuSEF) a chyby gramatické (chyby v interpunkci např. na str. 8 či 15). 
 

5. Kritéria hodnocení práce 
 

Splnění cíle práce Cíle práce, které si diplomant před sebe staví, 
považuji za dosažené.  

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

Již z citací nejen kvalifikačních prací citovaných 
diplomantem ve své práci vyplývá, že zvolené téma 
v současnosti budí značnou pozornost. 
Systémem Theses.cz bylo nalezeno celkem 175 
dokumentů, které vykazují shodnost  
s předkládanou prací. Téměř veškeré dokumenty se 
shodují s diplomovou prací pouze v textu právních 
předpisů a jejich názvech, ale dokument č. 2 rovněž 
vypovídá o skutečnosti, že 5 % celého obsahu práce 
je tvořeno přímou citací znění právního předpisu. 
S ohledem na tyto skutečnosti lze považovat práci 
za původní. 

Logická stavba práce Logická stavba práce je vhodně zvolená. 
Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

S ohledem na rozsah práce bych uvítal použití více 
zdrojů ve formě vědeckých monografií nebo 
odborných časopiseckých článků. 
Z hlediska formálního některé citace postrádají 
příslušnou formu.  

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Rozsah provedené analýzy považuji za 
neuspokojující. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Formální úprava práce je na dobré úrovni. Práce 
obsahuje rovněž přílohu, která však vzhledem k její 
velikosti není příliš přehledná. Diplomant se rovněž 
dopouští pochybení ve formátování textu, když 
běžný text formátuje různou velikostí použitého fontu 
(např. na str. 9)  

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková úroveň práce je dobrá, avšak na kvalitě jí 
ubírají přímé citace znění právních předpisů, jejichž 
spojení bez dodatečných úprav způsobuje při čtení 
textu pocit kostrbatosti a neobratnosti ve 
vyjadřování. Chyby v překlepech a gramatice byly již 
zmíněny výše, avšak se v textu práce nacházejí 
v úměrném počtu k rozsahu diplomové práce. 
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6. Připomínky a otázky k zodpov ězení při obhajob ě 
 
1)  Bylo by, dle názoru diplomanta, možné vyloučit aplikaci požadavku na druhého 

svěřenského správce ve smyslu ust. § 1454 NOZ aplikací teleologického výkladu ZISIF  
a připustit tak existenci investičního svěřenského fondu, jehož zakladatelem je investiční 
společnost, která je zároveň (budoucím) obhospodařovatelem takového fondu? 

 
2)  V kapitole 5.5 diplomant zmiňuje problematiku zdanění investičních fondů. Jak stav 

současné právní úpravy diplomant hodnotí? 
 
3)  Jak diplomant hodnotí možnost využití nových forem kolektivního investování sensu lato 

prostřednictvím nových forem investičních fondů, jako je svěřenský fond, akciová 
společnost s proměnným základním kapitálem nebo komanditní společnost na investiční 
listy. 

 
 
Doporu čení/nedoporu čení práce 
k obhajob ě 

Tuto diplomovou práci doporu čuji  k obhajobě. 

Navržený klasifika ční stupe ň Za podmínky uspokojivých odpovědí 
diplomanta během obhajoby navrhuji 
hodnocení známkou dob ře. 

 
 
 
 
V Praze dne 31. prosince 2015 
 
 
                 JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 

_________________________ 
oponent diplomové práce 


