
Shrnutí
Tématem předkládané diplomové práce jsou ekonomické a právní aspekty IPO (první veřejné nabídky
akcií) a jejím cílem je popsat proces IPO a posléze učiněné poznatky aplikovat v případové studii
konkrétního IPO – společnosti Pivovary Lobkowicz Group, a.s.
V první kapitole je nastíněna funkce kapitálových trhů, pro zasazení práce do širšího kontextu, v její
první podkapitole je porovnána IPO s ostatními druhy financování rozvoje podnikání a v druhé stručná
historie IPO.
Ve druhé kapitole jsou rozebírány důvody realizace IPO, tedy v první řadě získání kapitálu, ale také
marketingové účely, otázka prestiže úpisu akcií na regulovaném trhu a otázka zainteresovanosti
zaměstnanců.
V kapitole třetí se je popisován samotný proces IPO, tedy jak první veřejná nabídka a následný úpis
akcií probíhají, celý proces je rozdělen na jednotlivé fáze obsažené v samostatných podkapitolách, fázi
přípravnou sestávající se ze zavedení IFRS, přijetí principů corporate governance a podrobení se dalším
požadavkům, fázi realizační sestávající se z výběru realizačního týmu, výběru vhodného trhu a
načasování, procesu due diligence, ocenění, svolání a uskutečnění valné hromady společnosti, sestavení
a uveřejnění prospektu, road show, jednání s organizátorem trhu a samozřejmě přijetí akcií k
obchodování na vybraném trhu, dále fázi post-transakční zahrnující úkaz podhodnocení emisního kurzu
akcií, který způsobuje strmý růst hodnoty akcií bezprostředně po úpisu, následný vývoj ohledně situace
na trhu s upsanými akciemi, fenomén „hot issue“ a dlouhodobé podvýkonnosti společností, které
uskutečnily IPO.
V kapitole páté je shrnuta právní regulace IPO v rámci České republiky, tedy relevantní české právní
předpisy, ale i právo Evropské unie a taktéž kvaziprávní pravidla jakými jsou například pravidla
burzovní.
V sedmé kapitole jsou teoretické závěry práce aplikovány a posouzen konkrétní příklad IPO (Pivovary
Lobkowicz Group, a.s.) pomocí případové studie.
Cílem mé diplomové práce bylo popsat proces IPO a posléze učiněné poznatky aplikovat v případové
studii konkrétního IPO – společnosti Pivovary Lobkowicz Group, a.s., čehož se mi podařilo dosáhnout.
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