oponentskýposudekna disertační
práci
JUDr. |ng.DavidaSkáce!íka-,,Dohledováčinnostčt,tg
(se zaměřenímna ochranuspotřebite|e
na finančním
trhu)..
Témaprácezvolenéautoremnabízelorozborve svémkomp|exu
opom'ljeného
nicméněaktuá|ního
aspektuochranyspotřebíte|ů
. jejichochranyna finančním
trhu.
Posuzovanápráce zůsta|abohuŽe|da|ekoza očekávánÍm.
při
l
akceptování
snahyautorapojmoutprob|ematiku
v širších
souvis|ostech,
práce se svýmobsahem
vzdá|i|anejensamotnému
názvu,a|e pod|eméhonázoruioboru, v jehoŽrámciby|a
zpracovávána.H|avníčástpráce,včetněrozboruprávníúpravyochrany
spotřebite|ů
jak v rámci EU, tak v Českérepub|ice,
je věnovánasoukromoprávním
aspektům
ochranyspotřebite|ů,
ačko|iby jejítěŽiště,pod|e názvlt,mě|ospočívat
v otázkách
veřejnoprávn
íochranyspotřebite|ů.
Uvedenýposunv obsahuje důs|edkem
zák|adního
a zásadníhonedostatku
ce|épráce.Ani z úvodu,ani ze závěrunenízřejmýcí|práce;autorneuvádí
Žádnou
hypotézu
týkající
se tématu(minimáln
ě, zdadoh|edováčinnost
ČNBslouzík ochraně
spotřebitele),
kterouby provedenýrozborpotvrdi|,
čivyvráti|.Stejnětak chybíčást,
která by přiblíŽilametody pouŽitéautorem v disertační
práci. Absence těchto
ob|igatorní
obsahovýchnáleŽitostí
disertační
práce mě vede k závěru,Že doktorand
přijejímzpracovánínebylv dostatečném
kontaktuse školitelkou.
Pokudjde o samotnoustrukturu
práce,kterouautorrozdě|i|
do sedmikapito|,
i
v níse projevujeuvedenýnedostatek
jejíhocílového
směrování.Jen prvédvě části
|ze povaŽovatza odpovídající
tématupráce, a i ty jsou v rozsahovémnepoměru
k částemostatním.Téma by si pod|emého názorupředně zaslouŽilo
teoretický
rozborrozdí|ů
mezi doh|edem,dozorema kontro|ou,
b|iŽší
charakteristiku
finančního
trhu ve vztahu ke zkoumanéprob|ematice
a dále podrobnějšíana|ýzučinnosti
správních
orgánůpři ochraněspotřebite|e,
zejména
při srovnání
činnostiČNtg
a Čol
na finančním
trhu.Zmíněnymoh|ybýt Ídůs|edky
se|hánítěchtoorgánůpři výkonu
doh|edu,včetněmoŽností
spotřebite|ů,
popř.spotřebite|ských
organiiacídomáhatse
nápravy.
Připomínky|ze vyslovit i k těm částem,kteým se autor v práci
věnoval
podrobněji.Předně jde o samotnévymezení
práva.,a pojmu
,,spotřebite|ského
Jižz textuna str.2 vyp|ývájistá
,,spotřebite]"'
autorovaneujasněnost
v pouŽití
pojmu
v právníchpředpisechna stranějednéa jeho obsahovévymezení
,,spotřebite|.,
na
stranědruhé.
Z textu, zejména věnovanéhotuzemské úpravě ochrany
spotřebite|ů
v kontextuse spotřebite|skými
sm|ouvami
v občanském
zákoníku(např'str. 18, 22,
79,115),nenídostatečně
jasné,zda se jednáo úpravudřívější,
p|atnoua Účinnou,
neboúpravu,
kterábude platit,resp'budeÚčinná.
V tétosouvistostí
vznikádojem,Že
rozbor právníúpravyvjednot|ivýchčástechpráce není proveden
a ukončenke
stejnému
datu.

ocenit je třeba odkazy na judikaturutuzemskýchi evropskýchsoudních
orgánů.V někteýchpřípadechneníz textuzřejmé,
jakýmě|orozhodnutí
evropských
soudůkonkrétní
důsledek.
podnětypřinášísrovnánís úpravouvybranýchaspektůfinančního
Zajímavé
trhu v USA, avšak chybí bliŽšívysvět|enízařazení tohoto rozboru do práce i
provedeného
výběruuváděnýchskutečností.
Vzh|edemk zaměřeníobsahuprácepovaŽujipřehled|iteratury,
včetněčlánků
za skromný.V tétosouvis|ostise nabízíotázka,pročdoktorandobšírnězmiňujea
cituje|iteraturu
pouze v částisedmé,věnovanéprocesníochraněspotřebite|ských
práv. Stejnýpřístupi v da|ších
částechpráce by byl, spo|us častějiformulovanými
názory autora, přínosný.V tomto kontextu se shrnutíjednotlivýchkapitol jeví
nadbytečné.
Po formálnístránce |ze práci výknout nejednotnostv uvádění právních
předpisů
(někdejen název,někdepouzečís|o)
a řadugramatických
chyba překlepů'
S ohledemna výšeuvedenépřipomínky,
zejménapak na chybějící
vymezení
cíleprácea metodo|ogickou
část,
nedoporučuji
práciJUDr.lng.DavidaSkáce|íka
k obhajoběpředpříslušnou
komisí.

Praha,22.srpna20'12
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