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1. Aktuálnost (novost) tématu 

 
Autor si jako téma své rigorózní práce zvolil specifickou dílčí výseč z problematiky 
regulace bank a dalších finančních institucí v kombinaci s problematikou dluhopisů. Jedná 
se o téma nikoli zcela nové, ale stále aktuální, mimo jiné i vzhledem ke kontinuálnímu 
vývoji a změnám v související pozitivněprávní úpravě, jakož i k dlouhodobě probíhajícímu 
a neuzavřenému teoretickému i praktickému vývoji regulace kapitálové přiměřenosti bank, 
což je oblast, k níž autorem zvolené téma přináleží. Autorovu volbu tématu rigorózní 
práce je proto třeba hodnotit kladně.  

 
 
2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité 

metody 
 

Autorem zvolené téma je tématem, které zasahuje do několika právních odvětví práva 
soukromého i veřejného, jakož i v neposlední řadě práva evropského, a vyžaduje 
k odpovědnému zpracování obeznámenost s celou řadou právních institutů, technických 
postupů v bankovnictví a na finančním trhu a rovněž solidní rozhled v ekonomické teorii 
bankovnictví, což vše autor v dostatečné míře osvědčuje. Z použitých metod dominuje 
v předložené práci metoda deskriptivní a komparativní, zastoupena, byť v podstatně 
menší míře, je rovněž metoda analytická. 

 
 
3. Formální a systematické členění práce 
 

Z formálního hlediska se předložená rigorózní práce skládá – vedle úvodu a závěru, jakož 
i obligatorních formálních částí (čestné prohlášení, obsah, seznam zkratek, seznam 
použitých zdrojů, jakož i přehledy klíčových slov a abstrakty v češtině a angličtině) – ze tří 
dále podrobněji členěných stěžejních kapitol, zabývajících se postupně kapitálovou 
přiměřeností, dluhopisy a podřízenými dluhopisy. Práce je doplněna čtyřmi přílohami.  

 
 
4. Vyjádření k práci 

 
Předložená rigorózní práce je vcelku přijatelným pojednáním o kapitálové přiměřenosti 
bank a roli podřízených dluhopisů v ní. Autor se však vedle popisu zkoumaných institutů a 
vztahů pokouší jen v minimální míře o jejich hlubší analýzu a předložení vlastních závěrů. 
Určitá povrchnost a nenáročnost vyplývá již z autorem v úvodu položených „vědeckých 
otázek“, které jsou poměrně triviální a na něž v závěru práce autor nepřekvapivě nachází 
snadno očekávatelné kladné odpovědi. I přes uvedenou velmi nízko nastavenou laťku 
vědeckého významu předložené práce lze předloženou rigorózní práci považovat za 
přijatelnou a v zásadě splňující požadavky kladené na kvalifikační práce daného typu. 
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5. Kritéria hodnocení práce 
 
Splnění cíle práce Cíle obvykle sledované u tohoto typu kvalifikačních 

prací i vlastní poměrně nenáročné cíle vymezené 
v úvodu práce předložená rigorózní práce splňuje. 

Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení 
práce z hlediska plagiátorství 

Autor samostatně identifikoval vybrané relevantní 
právní i ekonomické aspekty a problémy, jakož i 
prameny dotýkající se zvoleného tématu rigorózní 
práce. S přijatelnou mírou samostatnosti vybranou 
tématiku také zpracoval. V práci jsou přítomny, byť 
jen v relativně malé míře, i některé vlastní autorovy 
hodnotící závěry.  
Protokol o vyhodnocení podobnosti závěrečné 
práce vykázal podobnost s větším počtem (83) 
jiných dokumentů, přičemž míra podobnosti není u 
žádného z nich vyšší nebo rovna 5 %. Při bližším 
namátkovém zkoumání lze konstatovat, že 
podobnost je u přezkoumaných materiálů 
identifikovaných protokolem dána jen shodnou 
citací názvu nebo krátkých pasáží právních 
předpisů. Uvedenou zanedbatelnou míru 
podobnosti tedy nelze považovat za závadu 
předložené rigorózní práce a lze ji plně akceptovat. 

Logická stavba práce Rigorózní práce je z hlediska systematického 
přijatelně logicky a ústrojně členěna. 

Práce se zdroji (využití 
cizojazyčných zdrojů) včetně 
citací  

Autor pracoval s dostatečně rozsáhlým okruhem 
literatury, v němž jsou hojnou měrou zastoupeny 
zdroje internetové i cizojazyčné zdroje zahraniční. 
Na použité prameny autor odkazuje v dostatečně 
dimenzovaném poznámkovém aparátu své práce. 
Jeho citace jsou v zásadě korektní a v souladu 
s citačními normami a uzancemi (jen s občasným 
prohozením závazného pořadí v citaci uváděných 
údajů – viz např. poznámka 85 na str. 49). 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Hloubka autorovy analýzy není velká a autor 
k žádnému významnějšímu a přínosnému závěru 
na základě svých analýz nedospívá. I tak lze však 
konstatovat, že předložená práce nevybočuje 
z poměrně široce nastavených mantinelů daných 
nároky kladenými na tento typ kvalifikačních prací. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Úprava předložené práce je přijatelná. Práce je 
v přílohách doplněna několika tabulkami 
(schématy), kterým je však potřeba vytknout, že 
byly převzaty překopírováním z původních zdrojů 
v angličtině a autor se ani nepokusil je přeložit do 
češtiny. Tím návaznost na autorův text, využitelnost 
uvedených příloh a autorův vlastní přínos značně 
klesají. 

Jazyková a stylistická úroveň Stylistická úroveň předložené práce je dobrá. 
Jazyková úroveň je v zásadě také dobrá, byť se 
autor zcela neubránil některým jazykovým 
nedokonalostem, ortografickým pochybením a 
překlepům (např. na str. 4, 27, 39, 45, 46, 54, 60, 
76). 
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6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
 

• K textu na str. 4 
Mohl by autor rozvést svou myšlenku o tom, že cíl ochrany investorů se promítá do 
řízení ČNB o schválení prospektu? Pokud měl na mysli prospekt vypracovaný a 
schvalovaný v souvislosti s emisí (podřízených) dluhopisů bankou, kde by viděl 
projevy zmíněného cíle? Jak se tato role ČNB projevuje v kontextu vysoké 
formálnosti schvalovacího řízení (zmiňované autorem na str. 71 a 72)? 
 

• K textu na str. 9 
Autor se při pokusu o prezentaci myšlenky převzaté ze zdroje uvedeného 
v poznámce 10 trochu zamotává do české terminologie a nepřesně označuje tři 
druhy bankovních podniků jako „pobočky“, „odštěpné závody“ a „joint ventures“. 
Mohl by zejména k prvním dvěma jmenovaným termínům podat dodatečné 
vysvětlení, osvětlit, v čem se liší, a zamyslet se nad lepším překladem anglických 
termínů „branches“ a „subsidiaries“? 
 

• K textu na str. 13 
Autor označuje pravidla Basel I za „v podstatě nezávazná pravidla“. Jak tomu bylo u 
bank v České republice? Měly právní povinnost dodržovat tato pravidla či nikoli? O 
jakou formu pravidel a jakou míru závaznosti se tehdy v takovém případě jednalo? 
Byl dán nějaký rozdíl oproti závaznosti pravidle Basel II a Basel III? 
 

• K textu na str. 24 
Z autorova textu („Tento jednotný přístup k regulaci bez většího rozlišení 
významnosti regulované instituce, pokud jde o minimální obezřetnostní požadavky, 
je velmi významný právě z hlediska regulatorní arbitráže, která nebyla proti EU 
v posledních dvaceti letech vedena.“) je zřejmé určité nepochopení významu 
termínu „regulatorní arbitráž“. Mohl by autor dohledat správný význam a v tomto 
světle korigovat svůj komentář k jím citovanému recitálu 9 CRR? 
 

• K textu na str. 25 
Autor zde prezentuje myšlenku o kmenovém kapitálu Tier 1, „…který je svou povahu 
„nejčistší“, tedy nejlépe dosažitelný, likvidní a na peníze snadno přeměnitelný…“. 
Ačkoli tuto pasáž autor opatřuje odkazem na článek 25 CRR, uvedený citát je jeho 
vlastní myšlenkou, a je tedy na místě se jej zeptat, jak si představuje dosažitelnost, 
likviditu a snadnou přeměnitelnost na peníze kmenového kapitálu, který je součtem 
položek pasiv bankovní bilance a nikoli aktivem banky. 
 

• K textu na str. 27 
Autor dospívá k závěru, že vzhledem k požadavku na celkový kapitálový poměr ve 
výši 8 % „…na kapitál Tier 2 zbývají minimálně 2 %.“ Je takto formulovaná myšlenka 
správná z hlediska výrokové logiky a mají banky a jiné finanční instituce regulované 
CRR skutečně právní povinnost udržovat kapitál Tier 2 na úrovni nikoli nižší než 
2 %? 
 

• K textu na str. 46 
Autor uvádí, že hypoteční zástavní listy de iure nesplňují definici dluhopisu. Mohl by 
blíže objasnit, o co tento svůj závěr opírá a jaké právní důsledky z toho vyplývají? 
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Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě 

Rigorózní práci doporučuji k obhajobě. 

 
 
V Praze dne 3. 9. 2018 
 

 
 

JUDr. Petr Kotáb, Ph.D. 
oponent  
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