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I. 

Výsledky práce (včetně komentáře o publikaci výsledků nebo jejich přijetí k publikaci a 
hodnocení, zda přináší nové poznatky) 

Autor podle mého názoru dosáhl výsledku, který si předsevzal. Předložil práci, ve které se 
zaměřil na problematiku spadající jednoznačně do oblasti finančního práva, ovšem s výraznými 
přesahy do dalších vědeckých oborů, zejména pak ekonomie. Materie je to velice živá, neboť 
právní regulace v dané oblasti vždy musí navazovat na ekonomickou realitu, která je nadto 
výrazně ovlivňována ekonomickými cykly a krizemi. Práce má hodnotu teoretickou, je vědecky 
zaměřená a rozvíjí finančněprávní teorii. Není však možné opomenout ani praktické dopady 
díla. To se projevuje především v tom, že autor shrnuje v podstatě veškerou dostupnou 
literaturu, která se váže k tématu, a po důkladné analýze poskytuje praktická doporučení a 
závěry. A tak by tato publikace měla být čtena nejen experty v oblasti dohledu nad finančními 
institucemi, ale také akademiky a legislativci na národní i evropské úrovni. Je nutné zdůraznit, 
že autor zpracoval velmi podrobný a v českém prostředí ojedinělý text. Dosažené výsledky by 
rozhodně neměly zapadnout a měla by jim být věnována pozornost jak v teorii, tak v praxi. Je 
patrné, že se autor tématu, které zpracovává ve své disertační práci, dlouhodoběji věnuje. Práci 
jednoznačně doporučuji publikovat v prestižním zahraničním vydavatelství (snad i s 
přihlédnutím k posudkům) jako určitou formu i když vědecky pojaté, přesto praktické (a tedy 
dobře prodejné) publikace psané spíše v anglosaském stylu. I na mezinárodním trhu obdobné 
dílo chybí. 

 

II. 

Aktuálnost zpracovaného tématu 

Je nutné konstatovat, že vybrané téma je adekvátně zvoleno pro disertační práci v programu 
zaměřeném na finanční právo a finanční vědu. Je multioborové, s dílčími přesahy do správního 
práva, případně do dalších souvisejících právních odvětví. S ohledem na zaměření jsou patrné 
též aspekty ekonomické a (bohužel, protože právo vytváří politici) i politologické. S 
ekonomickými krizemi se společnost potýká relativně často, přičemž důvody jsou různé, stejně 
tak i dopady. Proto je možné konstatovat, že se jedná stále o materii dostatečně novou, dosud 
adekvátně neprobádanou. S ohledem na tyto skutečnosti je nanejvýš vhodné, že recenzovaná 
publikace vznikla a je možné vyhodnotit regulaci de lege lata a naznačit další kroky de lege 
ferenda. Autorem předestřené problémy a jeho poznatky by neměly zapadnout a zejména 
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evropskou i národními legislativami by měly být brány v potaz. 

 

III. 

Struktura práce – zvolené metody zpracování 

Struktura práce je vhodná, přehledná a logická: vedle úvodu (v podobě Foreword) a závěru 
(kapitola s názvem European Crisis Management Mechanism – Good Start, but Far from Ideal) 
je řazeno pět kapitol, které se dále vhodně člení. Uspořádání je logické, je postupováno od 
obecného ke zvláštnímu, od nejstaršího k nejaktuálnějšímu, přičemž kapitoly jsou vzájemně 
provázané. Ocenil bych i dílčí závěry u každé kapitoly, které jsou nyní relativně roztříštěny 
v textu celé práce, nicméně zvolený anglosaský styl publikace si žádá obejít se bez těchto 
shrnutí. 

Autor výslovně neuvádí využité metody. Nicméně v úvodním slově jednoznačně říká, jaká je 
struktura práce, jak uvažuje a jak hodlá postupovat. Troufnu si tedy říci, že metodologická část 
je adekvátně nahrazena. Z pohledu oponenta nejsou ke zvoleným postupům zpracování ani ke 
způsobům jejich využití výhrady. Obdobně zvolený styl ospravedlňuje i absenci zásadních 
literárních pramenů, které se týkají probírané materie.  

 

IV. 

Připomínky k textu 

V úvodím slově disertační práce uvádí autor motivaci pro sepsání díla a cíle práce. Samotný cíl 
práce – zjistit, jak by měl vypadat důvěryhodný rámec krizového řízení, aby se snížil morální 
hazard a zajistilo se řešení budoucích krizí bez použití peněz daňových poplatníků – je relativně 
široký. Domnívám se, že vedle takto obecného cíle mohl autor formulovat pregnantnější dílčí 
cíle. Snad se dalo pracovat i s hypotézami. Poznámka k metodologii a k přehledu stávajícího 
literárního zázemí jak v ČR, tak v zahraničí je uvedena výše. 

První dvě kapitoly se obrací do minulosti a chtějí především poukázat na opakovanost krizí a 
možnost poučit se z historie. Kvituji konstatování, že jakákoli část finančního systému, která se 
výrazně spoléhá na transformaci splatnosti, je potenciálním zdrojem systémového rizika, bez 
ohledu na to, jakou formu nebo licenci mají účastníci trhu. Bohužel musím souhlasit také s tezí, 
že finanční sektor má sklon přijímat takové organizační formy, aby obešel jakoukoli (právní či 
mimoprávní) regulaci. Regulační orgány i samotná regulace se musí mnohem více soustředit 
na povahu činností, které účastníci trhu provádějí, než na formu, v níž jsou tyto činnosti 
prováděny. Je třeba vyžadovat mnohem holističtější přístup k finanční regulaci s potřebou 
širšího pochopení fungování finančních trhů a jejich vzájemného propojení se skutečnou 
ekonomikou. Mnohem větší důraz je třeba klást na systémové riziko a provázanost různých 
částí finančního systému.  

Ve třetí kapitole je zdůrazněna role centrálních bank. Autor poukazuje na fakt, že je třeba zvážit 
rozšíření rozsahu pomoci centrální banky formou nouzové likvidity, protože v tržním finančním 
systému se mnoho druhů finančních institucí zabývá zprostředkováním úvěrů se značným 
nesouladem splatnosti mezi dlouhodobými aktivy a krátkodobými závazky. Uvádí, že v 
systémové krizi by měla být centrálním bankám poskytnuta dostatečná volnost pro poskytování 
půjček institucím, jejichž solventnost by mohla být sporná. Měly by tak však činit předvídatelným 
způsobem a zajistit široce založenou a nediskriminační způsobilost pro pomoc. Rozšíření 
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pravomocí s velkým prostorem pro uvážení by mělo jít ruku v ruce s odpovídající odpovědností. 
Autor se pochopitelně zabývá také rolí ECB. 

Čtvrtá kapitola poskytuje dostatek důkazů o tom, že aby fungoval jakýkoli evropský rámec pro 
řešení krizí, musí být narušen „zvláštní vztah“ mezi bankami a svrchovanými vládami v Evropě. 
Autor konstatuje, že zatímco v posledních třech desetiletích bylo principem mezinárodního 
bankovního regulace výhodné regulační zacházení se státním dluhem, krize státního dluhu v 
eurozóně poskytuje dostatečné důkazy o tom, že státní dluh není bez rizika.  

Pátá kapitola podrobněji popisuje pilíře nového institucionálního rámce. Podle názoru autora je 
projekt bankovní unie nejambicióznějším a nejnáročnějším evropským projektem, jehož cílem 
je předcházet krizi, jakou kdy prošla EU a zejména eurozóna po pádu Lehman Brothers. Nový 
evropský mechanismus pro řešení krizí se soustřeďuje na tři pilíře, jmenovitě centralizovaný 
dohled v rámci Single Supervisory Mechanism, centralizovaný mechanismus řešení v rámci 
Single Resolution Mechanism a Single Resolution Fund. Autor tvrdí, že centralizovaný dohled 
na úrovni EU je nepochybně nezbytný pro řádné fungování jednotného trhu finančních služeb 
a dlouhodobou stabilitu evropského bankovního sektoru a eurozóny jako celku. Založení SSM 
považuje za úspěšné. Upozorňuje, že integrační proces neskončil a bude třeba dalších reforem 
spočívajících mj. v rozhodovacích procesech, oddělení měnové politiky a funkcí dohledu ECB 
a celkovém rozsahu jednotného mechanismu dohledu. Mikroobezřetnostní dohled nepovažuje 
za dostatečný pro zachování finanční stability. Upozorňuje, že ECB nemá pravomoc regulovat 
systémové riziko a má spíše omezenou působnost v oblasti makroobezřetnostního dohledu. 
Jediným orgánem na úrovni EU s úkoly souvisejícími s regulací systémových rizik je European 
Systemic Risk Board, což je instituce soft law vydávající nezávazná varování a doporučení, bez 
donucovacích pravomocí. Autor říká, že zatímco vytvoření ESRB je krokem správným směrem, 
obsah pravomocí je promarněnou příležitostí. Jako inspiraci pro evropské zákonodárce 
doporučuje americký model řešení systémových rizik. Apeluje, aby měla EU orgány, které 
zajistí, že i bankám a jiným finančním institucím, které selhávají, bude moci být a v případě 
potřeby bude rychle a řádně odebrána licence bez narušení celého finančního systému. 
Zatímco přijetí směrnice o ozdravných postupech a řešení krize bank a nařízení, kterým se 
stanoví jednotná pravidla a jednotný postup pro řešení krize úvěrových institucí a některých 
investičních podniků v rámci jednotného mechanismu pro řešení krizí a Jednotného fondu pro 
řešení krizí, je podle autora významným krokem k zajištění odolnosti a finanční stability 
eurozóny, rámec zůstává neúplný a některé jeho prvky představují výzvu pro rychlé a řádné 
řešení. Z právního hlediska autor poukazuje na fakt, že nové celoevropské agentury nebo 
orgány byly ve všech případech zřízeny sekundárním právem EU, což významně omezuje jejich 
rozhodovací pravomoci a přináší značnou (právní) nejistotu. Ideální evropský rámec pro řešení 
krizí by měl zahrnovat orgány na úrovni EU zajišťující spolehlivý a rychlý dohled a řešení krizí 
s příslušnými rozhodovacími pravomocemi, čehož je však bez revize zakládajících smluv EU 
obtížně dosažitelné. Dokud se toto nezmění, skutečný potenciál projektu Bankovní unie nebude 
využit. 

Samotný závěr je shrnující v dobrém slova smyslu, propracovaný co se závěrů a doporučení 
týče.  

 

V. 

Jazyková a grafická úroveň 

Práce je sepsána ve spisovné angličtině, bez gramatických chyb, terminologie, styl i sloh psaní 
jsou adekvátní. Grafická úroveň je odpovídající. Autor využil vysoce nadprůměrné množství 
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odborné literatury, kterou řádně citoval. Nerozumím, proč je seznam zdrojů členěn tak, jak autor 
zvolil; není důvod oddělovat elektronické zdroje od ostatních. 

 

VI. 

Otázky k obhajobě 
1. Potřebné změny na úrovni primárního práva EU k dosažení cílů Bankovní unie. 
2. Zhodnocení role ČNB v období ekonomických krizí. 

 

VII. 

Předepsaná formulace závěrů: 

 

Autor ve své disertační práci  

  prokázal schopnost samostatné tvůrčí práce v daném oboru 

  neprokázal schopnost samostatné tvůrčí práce v daném oboru 

 

Práce 

  splňuje požadavky standardně kladené na disertační práce v daném oboru. 

  nesplňuje požadavky standardně kladené na disertační práce v daném oboru. 

 

Práci doporučuji k obhajobě před příslušnou komisí pro obhajobu disertačních prací. 

 

  

V Brně dne 30. dubna 2021                                                                                          

 

Podpis oponenta 
 


