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Diplomová práce (dále jen DP) je zpracována na aktuální, zajímavé a přínosné 

interdisciplinární téma právních a ekonomických aspektů veřejné nabídky cenných papírů 

(akcií), angl.. INITIAL PUBLIC OFFERING, dále jen IPO, v jejímž rámci dochází k oslovení 

široké veřejnosti s nabídkou na nabytí akcií vydaných konkrétní akciovou společností, 

přičemž souvisejícím krokem je i uvedení nabízené emise na organizovaný veřejný, resp. 

regulovaný trh.

Diplomová práce má celkový rozsah 105 stran a je logicky členěna na úvod, pět 

kapitol a závěr. DP obsahuje citace, poznámkový aparát i seznam použitých zdrojů.

Autor DPpracuje s prameny a poznámkovým aparátem. Z hlediska metodologického 

jsou v DP využity metody: deskriptivní, analytická, systematická a komparativní. Pozitivní je, 

že autor v práci využívá interdisciplinární přístupy. Práce je přehledná a srozumitelná. 

Určitým nedostatkem DP je, že v první kapitole není podán systematický výklad základních 

pojmů, které by vysvětlovaly základní pojmy podle práva kapitálových trhů a finanční 

ekonomie. Náhled na základní pojmy, který autor DP uvádí, je nesystémový a pohlíží na 

právní pojmy v některých případech spíše z pohledu práva cenných papírů či korporativního 

práva.

DP je i přes uvedený dílčí nedostatek obsahově zpracována na velmi dobré úrovni 

s přihlédnutím k náročnosti zpracovávaného tématu a zaměření práce.

V úvodu DP si autor: „Za svůj hlavní cíl … zvolil co nepřesněji zmapovat celý postup, 

od rozhodnutí akciové společnosti zvýšit svůj základní kapitál, přes transformaci, kterou musí 

každá společnost ještě před nabídkou svých akcií provést, jednotlivé fáze celého procesu IPO, 

až po úpis a následně obchodování s akciemi společnosti na kapitálovém trhu.“ (str. 7). 

Diplomant dále stručně popisuje strukturu práce a věnuje se stručnému vysvětlení výběru 

tématu DP.

První kapitola„Initial Public Offering (IPO)“ je orientována na ucelený pohled na 

veřejnou nabídku akcií. V prvním odstavci není příliš šťastně použit pojem „společnost 

veřejná“, i když je vše vysvětleno v poznámce, myslím si že by bylo vhodnější zvolit opačný 

postup a v textu DP spíše použít termín „veřejný aspekt, resp. společný aspekt“. Dále se autor 

DP věnuje výkladu mimoprávních pojmů, které však využívá a to v posloupnosti kapitálový 
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trh, finanční trh a finanční systém. V tomto případě by byl vhodnější opačný postup a to 

nejprve objasnit celostní pojem „finanční systém“ (následně i jeho vztah k regulaci, dozoru, 

dohledu apod.), a poté definovat základní pojem „finanční trh“ včetně jeho členění (nejen 

z hlediska času, ale také věcného a prostorového)a poté dílčí pojem „kapitálový trh“. Dále 

diplomant oprávněně poukazal na základní pramen práva kapitálového trhu, tj. zákon č. 

256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Autor DP dále člení kapitálový trh na 

primární a sekundární a věnuje se také problematice akciové společnosti a akciím. Diplomat 

se zabývá vymezením pojmu IPO a také v kontextu tohoto pojmu, by dle mého názoru bylo 

vhodné, se věnovat i pojmům - investice, investování, investiční cenné papíry. Autor DP se 

také věnuje dělení na IPO a SEO. Po realizaci IPO je emitent podřízen komplexní právní 

úpravě, spočívající ve vysoké úrovni transparence. U tohoto emitenta je důvodné, aby 

následná veřejná nabídka akcií byla podřízena méně povinnostem, nežli u IPO což zatím ve 

stávající právní úpravě není zohledněno. Závěr první kapitoly je věnován genezi IPO.

Druhá kapitola „Právní úprava IPO“ je zaměřena na obecné právní aspekty IPO, 

právní předpisy EU ve vztahu k IPO, v této oblasti postrádám především zmínku o Směrnici 

Evropského parlamentu a Rady č. 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů a změně Směrnice 

2002/92/ES a Směrnice 2011/61/EU, resp. MiFID II, Dále se diplomant soustředil především 

na právní rámec IPO v ČR, tj. výklad §§ 34 až 36 ZPKT.

Třetí kapitola „Proces prvotní veřejné nabídky“, která tvoří meritum DP, je 

orientována na výběr trhu pro IPO, přípravnou fázi, realizační fázi, úpis akcií, listing akcií a 

stabilizace kurzu, ale i důsledky obchodování pro emitenta. Tato část je zpracována kvalitně 

na vysoké odborné úrovni.

Čtvrtá kapitola „Ekonomické aspekty a dopady IPO na akciovou společnost“ je 

věnována rozboru výhod i nevýhod IPO, ale také alternativním možnostem k IPO.

Pátá kapitola „Case study“ má formu případových studií, v kterých se autor DP 

věnuje realizaci IPO NWR, Kofola ČeskoSlovensko a AlibabaHoldings Group.

V závěru DP autor jednak provedl shrnutí celé DP a zároveň však dospěl ke 

konkrétním a samostatně vyvozeným závěrům, na základě nichž lze konstatovat, že základní 

cíl práce, který si diplomant vytyčil v úvodu, byl naplněn. 

Celkově lze DP označit za velmi zdařilou, i když se autor občas dopouští drobných 

zjednodušení, což však u tak rozsáhlé a odborně náročné tématiky souvisí i s možnostmi 

rozsahu DP.

DP byla podrobena kontrole v systému Theses. cz., byla nalezena pouze zanedbatelná 

shoda u většiny dokumentů do 5%.

Závěr:

Předloženou DP pana Davida Neumahra na téma „Právní a ekonomické aspekty Initial 

Public Offering (IPO)“ celkově hodnotím jako velmi zdařilou a doporučuji ji k ústní 

obhajobě.

Návrh hodnocení: velmi dobře
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V průběhu ústní obhajoby DP žádám diplomanta, aby odpověděl na tyto otázky:

1. Co způsobuje v České republice nízký rozsah IPO v celé ekonomice i u jednotlivých 

podniků a jak motivovat podnikatelské subjekty k budoucímu nárůstu počtu transakcí, 

jež bude možné označit za IPO.

2. Jaký posun nastal v právní úpravě primární veřejné nabídky akcií v poslední době 

(zejména z pohledu práva EU) a co by bylo dobré aktuálně řešit.

V Praze dne 25. března 2016

PhDr. Mgr. Pavel Seknička, Ph.D.


