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Rozsah:        49 stran vlastního textu (počet znaků přes 125 tisíc) 
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Aktuálnost (novost) tématu  

Téma akcie jako cenného papíru není tématem novým. Aktuálnosti nabývá v souvislosti 

s rekodifikací soukromého práva a novou úpravou cenných papírů. Téma nelze považovat za 

plně zpracované, diplomantka měla příležitost uplatnit při zpracování tématu i vlastní tvůrčí 

přínos. Tato příležitost však i přes opětovné zpracování tématu nebyla diplomantkou v plné 

míře využita. 

Náročnost tématu (teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování, použité metody). 

Téma je z hlediska náročnosti zpracování, pokud jde o rozsah právní úpravy, doktrinální 

zpracování a judikaturu, standardní.  

Hodnocení práce 

1) splnění cíle práce  

Diplomantka se v úvodu snaží vymezit dva cíle diplomové práce: za prvé jako cíl vymezuje 

kvalifikovanou analýzu jednotlivých aspektů akciového práva bez přesného určení, co tím 

myslí, za druhé jako cíl vymezuje zhodnocení postupu a dopadů zrušení listinných akcií na 

majitele. Diplomantka nepředkládá žádného zdůvodnění, proč byly zvoleny tyto dva cíle 

diplomové práce. První cíl je příliš obecný, do určité míry i neurčitý. Druhý cíl na rozdíl od 

prvého lze považovat za konkrétní, nicméně mi není zcela zřejmé, jak oba zkoumané okruhy 

spolu souvisí. Je škoda, že diplomantka nevysvětluje zvolené cíle diplomové práce a jejich 

vnitřní propojenost. Cíle diplomové práce nejsou tudíž vymezeny zcela vhodně. Pro 

neurčitost prvního cíle nelze posoudit, zda byl naplněn. U druhého cíle lze konstatovat, že 

částečně naplněn byl, protože se diplomantka problematikou zrušení listinných akcií na 

majitele v diplomové práci zabývá, bohužel nelze dané pojednání posoudit jako zhodnocení 

dopadů zrušení listinných akcií na majitele v českém a mezinárodním kontextu, protože spíše 

jde jen o popis, nikoli o analýzu dopadů a zhodnocení, zda zákonodárcem zamýšlených cílů 

bylo dosaženo či zda nastaly i dopady zákonodárcem nezamýšlené. 

2) samostatnost při zpracování tématu 

Nelze pochybovat o tom, že práce byla vypracována diplomantkou zcela samostatně.  

3) logická stavba práce 

Struktura práce je lepší, než byla v minulé verzi. Diplomantka se již nezabývá obecně 

cenným papírem, ale v jednotlivých kapitolách zkoumá akcii jako cenný papír, zejména 

v první a druhé kapitole. Zcela nerozumím tomu, proč se druhá kapitola jmenuje hmotný 

nosič akcie, když se nezabývá jen a pouze otázkou listinných a zaknihovaných akcií, ale i 

jejich náležitostmi. Kapitola třetí věnovaná problematice vzniku, dispozice a zániku akcie je 

velmi stručná, jen čtyři strany textu, a proto není zřejmé, proč byla do diplomové práce 

zařazena. Pátá kapitola se zabývá otázkou zrušení listinných akcií na majitele v zahraničních 

jurisdikcích. 
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Je škoda, že jednotlivé kapitoly nejsou ukončeny dílčím shrnutím. Závěr diplomové práce ale 

již shrnutí nabytých poznatků obsahuje. 

4) hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu) 

Téma je zpracováno převážně deskriptivně, analýza problematických otázek v zásadě 

absentuje. Práce reflektuje odbornou diskusi v omezené míře, což je zapříčiněno i tím, že 

použité zdroje nejsou zcela reprezentativní. Diplomantka sice na základě připomínky 

obsažené v oponentském posudku k předchozí verzi diplomové práce zdroje doplnila, ale 

nikoli významně. Navíc z vlastního textu práce není zřejmé, zda se všemi opravdu ve 

významném rozsahu pracovala. Nelze se ubránit dojmu, že základním zdrojem pro 

zpracování diplomové práce byla jen vybraná komentářová literatura. 

Dále si dovolím připojit několik věcných poznámek k obsahu práce, které ale nemají 

vyčerpávající charakter. Na str. 6 ve druhém odstavci diplomantka píše o tom, že práva 

spojená s akcií nejsou výlučně členské povahy. Toto tvrzení si žádá vysvětlení. Závěr, který 

diplomantka dovozuje z rozhodnutí Nejvyššího soudu citovaného na str. 7, není zcela přesný. 

Lze se například legitimovat i soudním rozhodnutím o umoření akcie? Na téže straně 

diplomantka tvrdí, že legitimační funkce akcie jako cenného papírů se již neuplatní z důvodu 

zákazu listinných akcií na majitele. A co listinné akcie na jméno? Je či není s nimi spojena 

legitimační funkce? Na str. 8 konec prvního odstavce je nesrozumitelný. Co tím diplomantka 

myslí? Proč diplomantka na téže straně ve druhém odstavci nezmiňuje akcie na jméno? Ani 

tvrzení o akciích jako nástrojích úvěrového financování na téže straně nelze považovat za 

správné. Neměla diplomantka na mysli dluhopisy? Akcie jsou součástí vlastního a nikoli 

cizího kapitálu (tamtéž). Na str. 9 v prvním odstavci diplomantka tvrdí, že má-li společnost mít 

více druhů akcií, je to možné na základě dohody akcionářů. Toto tvrzení je minimálně 

nepřesné. Na str. 25 diplomantka uvádí, že práva inkorporovaná do akcie mohou vzniknout 

dříve, než je vydána samotná akcie. Jsou tudíž i práva, která vznikají až na základě emise 

akcie? Na str. 28 diplomantka věnuje jeden odstavec zániku akcie, což je zcela 

nedostatečné. Stručnost vede i k nepřesnosti, diplomantka opomíjí institut prohlášení akcie 

za neplatné i jejich faktické zničení. K páté kapitole lze poznamenat, že diplomantka ji vnitřně 

přeskupila, obsahově do ní však i přes připomínku, že se vlastně s ohledem na velmi stručný 

popis zákonné úpravy bez promítnutí doktrinálních či judikaturních závěrů, o komparaci 

nejedná, zasáhla omezeně. Nicméně lze pochválit, že jednotlivé pasáže rozšířila o srovnání 

zahraniční a české úpravy, byť se nelze ubránit dojmu, že informace, které diplomantka 

předkládá, nejsou úplné. Pro posouzení zkoumané otázky totiž hraje roli, zda vybrané 

jurisdikce umožňují emisi imobilizovaných či zaknihovaných akcií nebo ne. A na tuto otázku 

nenajdeme vždy odpověď. Celkové zhodnocení jednotlivých přístupů chybí. Na str. 49 

v závěru práce diplomantka tvrdí, že práva inkorporovaná do akcie mohou být od ní oddělena 

a převáděna samostatně. Myslí tím diplomantka všechna práva spojená s akcií, tj. např. i 

hlasovací právo? K následujícímu tvrzení, že akcionář může vykonávat svá práva bez 

předložení akcie na základě zápisu v seznamu akcionářů, je nutno vznést dotaz, zda to platí 

bezvýjimečně, např. zda se lze domáhat práva na vyrovnání při squeeze-outu na základě 

seznamu akcionářů.  

5) práce s literaturou 

Použité zdroje i přes doplnění dalších pramenů oproti původní verzi diplomové práce nelze 

považovat za zcela reprezentativní. Diplomantka se v zásadě omezuje na komentáře 

k občanskému zákoníku, zákonu o obchodních korporacích a na jiné elektronické zdroje. 

Připomínka, že ostatní zejména tištěné prameny, včetně časopiseckých článků, byly 
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diplomantkou pominuty, je v nové verzi zohledněna v omezené míře. Diplomantka 

neodstranila ani nedostatky v citacích, které jí byly u předchozí verze práce vyčítány (stále 

cituje konkrétního autora určité pasáže komentáře, aniž uvádí jména vedoucích autorských 

kolektivů – např. poznámky pod čarou č. 1 a 2). 

Odkazy na zdroje u některých pasáží práce, které nelze považovat za původní, absentují 

(např. na str. 6 druhý odstavec in fine).  

6) jazyková a stylistická úroveň  

Práce vykazuje výskyt většího množství chyb, což je asi zapříčiněno nedostatečnou 

závěrečnou korekturou textu (např. na str. 6 ve druhém odstavci v první větě se opakuje 

slovo „jsou“ a naopak chybí předložka před zájmenem „ní“, na str. 7 chybný pád u slova 

společnost v prvním odstavci). 

7) úprava práce (text, grafy, tabulky) 

Úprava práce je standardní.  

Otázky k zodpovězení při obhajobě 

K zodpovězení při obhajobě předestírám diplomantce k zamyšlení nad rámec výše 

formulovaných otázek následující dotazy: 

1) Jsou nějaké rozdíly v postavení akcionáře před a po emisi akcií? A pokud ano, jaké? 

2) Práva kvalifikovaného akcionáře jsou nebo nejsou spojena s akcií? 

3) Proč je v některých případech (zákon o podporovaných zdrojích) podmínkou 

poskytnutí podpory akciové společnosti, že emitovala toliko zaknihované akcie, tj. 

překážkou poskytnutí podpory je emise listinných akcií na jméno? 

Závěrečné hodnocení 

Přes výše uvedené výtky diplomovou práci doporučuji k obhajobě a předběžně ji hodnotím 

klasifikačním stupněm dobře. Konečné hodnocení záleží na průběhu obhajoby 

 

 V Praze dne 31. října 2017 

 

 

JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D. 

          oponent diplomové práce  


