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1. Aktuálnost tématu 
Problematika dluhopisů není nová, nicméně vzhledem k rekodifikaci soukromého 
práva a poslední novelizaci zákona o dluhopisech, analýza této problematiky nabyla 
znovu na aktuálnosti.  
  
2. Náročnost tématu 
Autor se seznámil s platnou právní úpravou i dostupnou odbornou literaturou, a to 
nejen právnickou, ale ekonomickou. Při zpracování práce autor použil metodu analýzy 
právních předpisů a v omezeném rozsahu i metodu komparace stávající a předchozí 
právní úpravy. 
 
3. Kritéria hodnocení práce 
Cílem práce je „představit právní úpravu dluhopisů, odlišit dluhopisy od jiných forem 
financování, včetně možných výhod a nevýhod, rozebrat jednotlivé náležitosti 
dluhopisů, přiblížit způsob jejich vydávání a nakonec rekapitulovat jednotlivé druhy 
dluhopisů“ (str. 60). Tento cíl se autorovi podařilo splnit.  
Autor prokázal schopnost samostatně zpracovat téma a v omezené míře uvedl i své 
vlastní závěry.  
Diplomová práce je rozdělena do pěti kapitol (kromě úvodu a závěru). První kapitola 
je věnována charakteristice dluhopisů. Druhá kapitola pojednává o dluhopisech jako 
zdroji financování obchodních společností a porovnává je s jinými formami 
financování. Jedná se však spíše o ekonomickou, než právní analýzu. Třetí kapitola se 
týká náležitostí dluhopisů a emisních podmínek. Čtvrtá kapitola pojednává o procesu 
vydávání dluhopisů. Tyto dvě kapitoly lze z právního hlediska považovat za 
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nejzdařilejší. Velmi zajímavou je i poslední kapitola, která je věnována jednotlivým 
druhům dluhopisů. Zde se však spíše jedná o ekonomickou, než právní analýzu, která 
je převzata převážně z odborné ekonomické, resp. finanční literatury. 
Autor využil nejen právnickou odbornou literaturu, ale i ekonomickou odbornou 
literaturu. Lze ocenit, že autor čerpal také ze zahraniční literatury. S judikaturou autor 
nepracoval vůbec.    
Ke zvýšení úrovně práce by bylo přispělo, pokud by autor porovnal platnou právní 
úpravu dluhopisů s právní úpravou v zahraničí.  
Z hlediska formálního práce splňuje požadavky kladené na diplomové práce. Práce 
obsahuje zcela zanedbatelný počet tiskových chyb. Jazyková a stylistická úroveň je na 
odpovídající úrovni. 
 
4. Další vyjádření k práci 
Na str. 5 a 6 autor uvádí výčet předpisů EU, které podle autora upravují dluhopisové 
právo. Většinu zde uvedených předpisů ale nelze považovat za předpisy upravující 
dluhopisové právo (např. nařízení CRR nebo směrnice UCITS).  
Vymezení dluhopisu v bodě 1.3 je nepřesné. Pojmovým znakem dluhopisu není 
„závazek dlužníka vůči věřiteli“ (to je znakem každého cenného papíru, resp. 
zaknihovaného cenného papíru), ale povinnost emitenta splatit určitou dlužnou částku 
odpovídající jmenovité hodnotě dluhopisu.  
Bod 1.3.2 má název „Funkce cenných papírů se zaměřením na dluhopisy“. Autor však 
zde pojednává jen obecně o funkcích cenných papírů a není zde žádné „zaměření“ na 
dluhopisy. 
Označovat vydávání akcií za získávání „vnějšího kapitálu“ (str. 12) je pochybné. I 
samotný pojem „vnější kapitál“ je pochybný, protože nemá oporu ani v právních, ani 
v účetních předpisech a jedná se jen o konstrukci ekonomické teorie, která je 
z právního hlediska poněkud irelevantní. 
Závěr autora na str. 14 o tom, že „díky pluralitě na straně investorů prakticky 
neexistuje horní hranice při hledání finančních prostředků“ vydáváním dluhopisů, je 
zcela iluzorní a neodpovídá realitě. Také tvrzení, že emitent určuje výši úrokové sazby 
a že není vázán podmínkami věřitele, je zavádějící. Výši úrokové sazby určuje trh (tj. 
ochota investorů upsat dluhopisy za určitou cenu) a emitent výši úroků nemůže 
určovat dle své libovůle (resp. může, ale pak se mu zřejmě emisi nepodaří zrealizovat).  
Mylné a zjednodušující je pak tvrzení autora, že bankovní krize ukázala „další výhodu 
dluhopisů – nezávislost na bankovním sektoru“. Světová finanční krize vznikla 
v důsledku nekvalitních hypotečních úvěrů ve Spojených státech, které byly 
transformovány do krytých dluhopisů (CDO – collateralized debt obligations), do 
kterých investovaly institucionální investoři. Díky těmto cenným papírům pak lokální 
hypoteční krize přerostla v globální finanční krizi. 
Na str. 19 se mluví o „materialistickém pojetí“ úpravy dluhopisu. Zřejmě se zde má na 
mysli „materiální pojetí“. 
Tvrzení autora, že český právní řád rozlišuje dva typy investorů – kvalifikované a 
„retailové“ - dle § 34 odst. 3 zákona o podnikání na kapitálovém trhu, není přesné, 
protože uvedené ustanovení platí jen pro veřejnou nabídku, prospekt cenného papíru a 
podmínky pro přijetí cenného papíru k obchodování na regulovaném trhu. 
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Na str. 47 se nesprávně mluví o tom, že dluhopisy se rozlišují „podle toho, zda byly 
vydány na primárním nebo sekundárním trhu“. Na sekundárním trhy se dluhopisy 
nevydávají, ale obchodují. 
V bodě 5.6.1.2 se chybně uvádí, že hypoteční zástavní listy patří mezi dluhopisy 
zajištěné nemovitostmi. Hypoteční zástavní listy nejsou zajištěné nemovitostmi. 
Asset-backed securities jsou v bodě 5.6.3 označeny jako sekuritizované dluhopisy. 
Správnější by bylo tyto dluhopisy označovat za kryté dluhopisy (covered bonds).  
Sběrné dluhopisy nelze považovat za zvláštní kategorii dluhopisů (bod 5.7.7), ale 
pouze za zvláštní způsob emitování listinných dluhopisů.  
Sběrný dluhopis nelze uložit do samostatné evidence, jak se chybně uvádí na str. 58. 
Sběrný dluhopis musí být uložen a evidován u osoby oprávněné k vedení příslušné 
evidence.  
 
5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
V úvodu autor mluví o prohlubujících se problémech bankovního sektoru. V rámci 
obhajoby by mohl objasnit, co je tím myšleno. 
Na str. 4 autor uvádí, že na dluhopisy dopadá úprava v zákoně o investičních 
společnostech a investičních fondech nebo v zákoně o bankách. V rámci obhajoby by 
mohl objasnit, v jakém smyslu dopadá úprava v těchto zákonech na dluhopisy. 
Na str. 7 autor uvádí, že u zaknihovaných cenných papírů chybí hmotný substrát. 
V rámci obhajoby by mohl objasnit, jestli lze zápis v evidenci cenných papírů 
považovat za hmotný substrát. Obdobně ohledně tvrzení autora, že zaknihované cenné 
papíry nejsou hmotnou věcí. 
Autor by v rámci obhajoby mohl objasnit, jestli může existovat dluhopis, se kterým 
není spojeno právo na splacení jmenovité hodnoty a jestli může existovat dluhopis se 
záporným úrokem. 
 
6. Doporučení práce k obhajobě 
I přes výše uvedené připomínky a výhrady lze konstatovat, že práce splňuje formální i 
obsahové požadavky kladené na diplomové práce. Diplomovou práci proto doporučuji 
k obhajobě. 
 
7. Navržený klasifikační stupeň 
Předběžně navržený klasifikační stupeň: 2 – 3 
 
 
V Praze dne: 26. 3. 2016 
 
 
       …………………………………… 
         JUDr. Štefan Elek, Ph.D., LL.M. 
 


