
1. ročník AK Vinohradská Essay Competition 
 

Právnický akademický spolek Juristi ve spolupráci s advokátní kanceláří AK Vinohradská s.r.o., IČ: 085 

62 610, sídlem Vinohradská 2396/184, 130 00 Praha 3 (dále jen „AK Vinohradská“) vyhlašuje 1. ročník 

soutěže AK Vinohradská Essay Competition (dále je „Soutěž“). 

 

Podmínky Soutěže 

 

Účastník Soutěže musí být studentem magisterského studia na některé z právnických fakult v České 

republice (Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Právnická 

fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni) ke dni 

30.4.2022. 

 

Esej musí být účastníkem vypracována v českém jazyce s maximálním počtem 5 000 slov na téma: 

 

Důsledky nařízení o crowdfundingu na dluhopisové platformy a možnosti rozšíření 

jejich služeb 

 
Tématem práce jsou důsledky nového evropského nařízení o crowdfundingu na existující dluhopisové 

platformy a s tím související změna služeb, které budou moci tyto platformy v souladu s nařízením nově 

vykonávat. Dluhopisovými platformami se rozumí internetové portály, které jsou zaměřeny na inzerci 

dluhopisů a jejich emitentů (jako např. www.dluhopisomat.cz, www.dluhopisy.cz, www.dluhopis.eu, 

www.ceskedluhopisy.cz, www.dluhopisy.net) a které nyní působí mimo regulaci ČNB. Esej by kromě 

důsledků nařízení na dluhopisové platformy měla okrajově zahrnovat i důsledky nařízení na jiné 

crowdfundingové platformy (jako jsou např. www.fingood.cz, www.bondster.com, www.crowdberry.eu, 

www.fundlift.cz, www.invester.cz). 

 

Esej musí být doručena do 30.4.2022 na e-mail: info@juristi.cz. 

 

CENY 

 

1. místo – 25 000 Kč 

2. místo – 15 000 Kč 

3. místo – 10 000 Kč 
 

Pořadí esejí bude vyhlášeno Právnickým akademickým spolkem Juristi na základě hodnocení advokátů z 

řad AK Vinohradská. 

Výše uvedené odměny do Soutěže věnuje AK Vinohradská. 

AK Vinohradská má právo v případě nedostatečné kvality esejí finanční odměny neudělit. 

Výsledky Soutěže budou vyhlášeny a zveřejněny Právnickým akademickým spolkem Juristi. 

Účastí v Soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s výše uvedenými podmínkami Soutěže.  

Účastí v Soutěži soutěžící poskytuje souhlas Právnickému spolku Juristi a AK Vinohradská k archivaci a 

publikaci eseje. Účastí v Soutěži soutěžící poskytuje souhlas Právnickému spolku Juristi a AK 

Vinohradská se zpracováním jeho osobních údajů, a to v rozsahu jméno, příjmení a kontaktní údaje. Tyto 

osobní údaje budou zpracovávány pouze pro účely organizace Soutěže. 
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