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 Predkladaná monografia: „Zmluvy o cenných papieroch“  sa zameriava na skúmanie 

vybranej časti makroekonomického prostredia – a to legislatívneho prostredia obchodovania 

s cennými papiermi.  

 

Vedecká monografia JUDr. PhDr. Tomáša Peráčeka, PhD. je spracovaná na 

97stranách nielen ako výsledok vedecko-výskumnej činnosti, ale súčasne je doplnená 

poznatkami autora z advokátskej praxe i z právnej teórie. Doplnená je vzormi zmlúv ako 

vhodná aplikácia teórie pre prax. 

 Obsahuje štyri ťažiskové samostatné kapitoly,  plus „Historický exkurz“ nahradzujúci  

úvod, záver a prehľadne členený zoznam použitej  literatúry.  Kapitoly sú optimálne 

rozdelené do  podkapitol druhého a tretieho stupňa. 

V „Úvode“ je vysvetlený cieľ predloženej publikácie – poskytnúť systematický 

pohľad na teóriu podnikania a podnikateľov. 

V prvej kapitole „Právna úprava cenných papierov“ – je vysvetlené vybrané základné 

pojmy z oblasti cenných papierov, náležitosti cenných papierov, ich formy a podoby. 

Druhá kapitola „Centrálny depozitár cenných papierov“  uvádza charakteristiku 

uvedenej akciovej spoločnosti, jej systém zúčtovania, činnosti a jej úlohy vo väzbe na činnosť 

jej predchodcu Strediska cenných papierov SR. 

Zaujímavá je tretia kapitola „Burza cenných papierov“, v ktorej sú spracované jej 

právne postavenie pri obchodovaní a potenciálne aktivity.  

Štvrtá kapitola je ťažisková s rovnakým názvom ako celá monografia „Zmluvy o 

cenných papieroch“. Okrem zmlúv charakterizuje možnosti zabezpečovania záväzkov 

cennými papiermi. 

Záver okrem sumarizácie poznatkov prináša aj odporúčania pre oblasť novelizácie 

legislatívy, čo by pozitívne prispelo jej zdokonaľovaniu. 

Literatúra obsahuje prehľadne členené množstvo zdrojov, najmä 73 knižných 

publikácií, 14 odborných a vedeckých článkov, 31 právnych predpisov, atď. To poukazuje na 

systematickú prácu autora.  

 

Hodnotenie monografie: 

a) Aktuálnosť monografie 

Publikácia riešila súčasne viacero aktuálnych problémov v oblasti činnosti s cennými 

papiermi v SR. Jednalo sa najmä o tieto oblasti skúmania:  

 Právna úprava cenných papierov 

 Burza cenných papierov a Centrálny depozitár cenných papierov 

 Zmluvy o cenných papieroch. 



Vhodné podnikateľské  prostredie je nevyhnutné pre dynamiku rozvoja kapitálového 

trhu na Slovensku a námety na jeho skvalitnenie, ktoré boli uvedené v predloženej publikácii 

sú potrebné pre oblasť teórie a  praxe. Z uvedeného dôvodu považujem monografiu za 

aktuálnu. 

 

 

b) Splnenie cieľov monografie 

Hlavným cieľom monografie bolo poskytnúť teoretický aj praktický pohľad na finančný 

manažment všeobecne a na možnosti zlepšenia situácie na kapitálovom trhu osobitne, 

a to prostredníctvom „nakladania“ s cennými papiermi. Súčasne boli riešené ďalšie 

čiastkové ciele, a to predovšetkým: 

 hodnotenie historického vývoja cenných papierov  

 väzby na smernice Európskej únie 

 analýza všetkých druhov zmlúv o cenných papieroch 

 úlohy, podmienky činnosti a orgány  Centrálneho depozitára cenných papierov 

 úlohy, podmienky činnosti a orgány Burzy cenných papierov 

 komparácia situácie v SR a v zahraničí, so zameraním na Českú republiku. 

 Kladne hodnotím, že všetky čiastkové ciele boli postupne splnené tak, že sa súčasne 

naplnil aj hlavný cieľ.  

 

c) Postup práce a metódy spracovania 

Postup pri spracovaní monografie bol systematický. Pri spracovaní monografie boli 

využité viaceré metódy spracovania, predovšetkým: metóda vedeckej abstrakcie, 

syntéza, indukcia, dedukcia, komparatívna analýza atď.   

Všetky metódy spracovania boli využité súčasne a žiadna nebola prevažujúca.  

d) Vedecký prínos monografie 

Za vedecký prínos môžeme považovať predovšetkým: 

1. Spracovanie formulácií a odporúčaní pre tvorcov legislatívy z oblasti 

finančného manažmentu a pre autorov odbornej literatúry, v oblastiach :  

 námety pre skvalitnenie práva a v nadväznosti na to aj pre rozvoj 

kapitálového trhu, 

 námety pre oblasť rozšírenia zmluvných typov. 

2. Ďalším prínosom bolo viacero námetov v oblasti zlepšenia podnikateľského 

prostredia, napríklad: 

 riešenie problematiky zabezpečovania záväzkov cennými papiermi 

 komparácia situácie v skúmanej oblasti v SR a v ČR. 

e) Aplikačný prínos a odporúčania pre prax 

Za aplikačný prínos pre prax považujem najmä : 

1. Ťažiskový prínos monografie bolo multidisciplinárne spracovanie problematiky, 

uvedenie námetov pre oblasť finančného manažmentu a národnej právnej úpravy 



súčasne, a to najmä pre Zákon o cenných papieroch, Obchodný zákonník a Občiansky 

zákonník. 

2. V publikácii bola komparácia slovenskej legislatívy v skúmanej oblasti cenných 

papierov v Českej republike.  

3. Charakterizovaná bola aj previazanosť na smernice Európskej únie.  

4. Výsledky a odporúčania pre ďalší rozvoj vedných disciplín boli uvedené v závere. 

5. Oceňujem spracovanie vzorových zmlúv na stranách 98 čo 109, čo vhodne aplikuje 

poznatky z teórie v praxi. 

 

 

K publikovaným poznatkom nemám zásadné pripomienky.  

 

Záverečné odporúčanie: 

Monografia  „Zmluvy o cenných papieroch“ je po stránke obsahovej a formálnej na 

primeranej úrovni. Odporúčam Vedeckej rade FM UK po úspešnej obhajobe udeliť 

JUDr. PhDr. Tomášovi Peráčkovi, PhD. vedecko-pedagogický titul docent. 

 

 

 

Bratislava, 21.2.2016                                      Doc.  Ing. Elena Šúbertová, PhD. 

 


