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Průběh obhajoby: Diplomantka na úvod poděkovala všem členům komise za rychlé

zpracování posudků a za to, že všichni studentce vyšli vstříc i s
termínem obhajoby přesto, že práce byla odevzdána 30.11.2020.
Diplomantka uvedla, že měla dostatek času se s posudky seznámit.
Poté krátce představila svou diplomovou práci a odpověděla na
otázky z posudků vedoucí a oponentky diplomové práce:
1. V práci popisujete a srovnáváte právní formu Národní banky
československé a České národní banky. Pokud by byla zvolena
právní forma akciové společnosti i pro ČNB (právě po vzoru
prvorepublikové centrální banky), jaké byste v současnosti viděla
klady a zápory právní formy akciové společnosti? Jakou právní
formu má ECB?
2. V závěru práce uvádíte, že „V případě České národní banky může
odvolat člena bankovní rady prezident republiky s kontrasignací v
případě, že člen přestal splňovat zákonné podmínky nebo se dopustil
„váženého pochybení“, které není nijak specifikováno.“ a považujete
tuto podmínku za vágně formulovanou. Jakým způsobem by měla
být tato podmínka formulována?
3. V závěru práce je též uvedeno, že spatřujete v otázce
inkompatibility funkcí nedostatek, jelikož z pohledu neslučitelnosti
funkcí nejsou z těchto funkcí vyjmuty, …funkce senátora, soudce či
prezidenta republiky.“ Z jakého důvodu se domníváte, že tyto funkce
nejsou v rámci legislativy ukotveny stejně jako např. členství v
řídících a kontrolních orgánech, nebo v případě neslučitelnosti
funkce poslance nebo člena vlády?
4. K otázce č. 3. Domníváte se, že by v rámci změn zákonné úpravy
České národní banky měly být neslučitelné funkce rozšířeny o výše
zmíněné, tj. senátory, soudce a prezidenty, resp. shledáváte jejich
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nezahrnutí do působnosti zákona jako rizikové?
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