
 1 

POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
 
Jméno diplomanta: Marian Husár 
Téma práce: Kapitálová p řiměřenost komer čních bank 
Rozsah práce: 92 stran (z toho 79 stran vlastního autorského textu) 
Datum odevzdání práce: 4. 4. 2011 
 
 
1. Aktuálnost (novost) tématu 
 

Diplomant si jako téma své diplomové práce zvolil problematiku z oblasti bankovnictví, 
konkrétně problematiku kapitálové přiměřenosti komerčních bank. Jedná se o téma 
zajisté nikoli nové, avšak v kontextu nedávné finanční krize a jí vyvolaných změn 
v regulaci bankovního podnikání a finančních institucí vůbec, jakož i s ohledem na 
dlouhodobě probíhající diskusi a zdokonalování koncepce regulace kapitálové 
přiměřenosti na různých mezinárodních fórech včetně BCBS jde o téma nepostrádající 
na aktuálnosti. 

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

použité metody 
 
Diplomantem zvolené téma je tématem multioborovým, které zasahuje do několika 
právních odvětví práva soukromého i veřejného. Problematika komerčního 
bankovnictví a jeho regulace má bezesporu svůj základ v ekonomické a finanční vědě, 
na který pak navazuje více právních odvětví, vedle vlastního práva finančního např. 
právo správní, právo mezinárodní a ovšemže v současné epoše rovněž právo 
evropské. Odpovědný přístup ke zpracování zvoleného tématu vyžaduje předběžnou 
obeznámenost s celou řadou právních institutů, faktických skutečností, bankovně 
technických postupů a ekonomických postulátů, tedy solidní teoretickou průpravu i 
praktický rozhled, které diplomant v míře dostatečné osvědčuje. Z použitých metod 
dominuje v předložené práci metoda deskriptivní a syntetická, zastoupena je rovněž 
metoda analytická. Nechybí ani hodnotící a kritické metody přístupu. 

 
 
3. Formální a systematické členění práce 

 
Z formálního hlediska se diplomová práce skládá – vedle stručného úvodu a 
rekapitulujícího závěru, jakož i obligatorních formálních částí (čestné prohlášení, 
obsah, seznam použité literatury a dalších pramenů, českojazyčný i anglickojazyčný 
abstrakt, seznam zkratek a přehled klíčových slov) – z celkem tří stěžejních kapitol, 
dále dělených na menší úseky či podkapitoly, zabývajících se postupně obecnou 
problematikou regulace bankovního sektoru, historií, obsahem a právními otázkami 
regulace kapitálové přiměřenosti, jakož i nadcházející významnou změnou v této 
regulaci, pro níž se vžilo zkrácené označení Basel III. 

 
 
4. Vyjád ření k práci 

 
V předložené diplomové práci diplomant poměrně úspěšně postihuje relevantní otázky 
zvoleného tématu, analyzuje důvody, směry a způsoby regulace kapitálové 
přiměřenosti bank, a to zejména v kontextu aktuální reakce regulátorů na nedávnou 
světovou finanční krizi. Pochvalnou zmínku zasluhuje diplomantův hluboký ponor do 
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pojednávané problematiky, korektní zacházení s prameny i formulace vlastních 
hodnotících závěrů. Předloženou diplomovou práci lze proto hodnotit jako úspěšné 
dílo. 
 
 

5. Kritéria hodnocení práce 
 
Splnění cíle práce Stanovený cíl předložená diplomová práce splňuje. 
Samostatnost při zpracování 
tématu 

Diplomant samostatně a správně identifikoval 
relevantní právní aspekty a problémy zvoleného 
tématu, jakož i příslušné právní předpisy a další 
prameny tématu se dotýkající. Zpracování 
předmětné materie diplomantem vykazuje 
uspokojivou míru samostatnosti. V předložené práci 
se objevují diplomantovy vlastní analýzy a 
samostatně formulované závěry. 

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

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Diplomant pracoval s chvályhodně rozsáhlým a 
vhodně sestaveným okruhem pramenů a literatury, 
kde byly hojně zastoupeny zdroje cizojazyčné a 
zahraniční. Diplomant rovněž využíval četné 
internetové prameny. Na použité prameny 
diplomant řádně odkazoval v přiměřeně rozsáhlém 
poznámkovém aparátu své práce. 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Diplomant přináší správně volený souhrn faktů a 
myšlenek tématu se přímo dotýkajících. I když se 
práce vyznačuje jistou mírou popisnosti danou 
především charakterem tématu, nechybí v ní ani 
prezentace diplomantových vlastních myšlenek, 
analýz a hodnotících závěrů. Hloubka provedené 
analýzy ve vztahu k tématu je dobrá. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Úprava předložené práce je velmi dobrá. Diplomant 
využívá přiměřenou měrou tabulek a grafů, 
většinou převzatých z použitých pramenů. 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková a stylistická úroveň předložené práce je 
velmi dobrá.  

 
 

6. Připomínky a otázky k zodpov ězení při obhajob ě 
 

• K textu na str. 8 
Mohl by diplomant rozvést svou myšlenku, že „ochrana vkladatelů pomocí 
povinného pojištění…může vést banky k přebírání nadměrných rizik a morálnímu 
hazardu“? Jakým způsobem je banka v prostřední fungujícího pojištění vkladů 
vedena k větším rizikům oproti situaci neexistence takového pojištění. Má banka 
z existence pojištění nějakou výhodu? Nedopadá v takové situaci morální hazard 
spíše na někoho jiného než na banku? 
 

• Obecně k výkladu o tuzemské úpravě kapitálové přiměřenosti 
Jak by diplomant hodnotil detailní úpravu kapitálové přiměřenosti a četných 
povinností bank s tím spojených v právní normě na úrovni vyhlášky ČNB? Je toto 
řešení ústavně konformní a právně zcela čisté? Připadalo by do úvahy i jiné řešení? 
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• Obecně k aplikaci požadavku kapitálové přiměřenosti v bankovní praxi 
Jak by se diplomant díval na praxi některých bank přenášet (zejména nákladové) 
břemeno požadavku kapitálové přiměřenosti z jednotlivých aktiv (zejména 
poskytnutých úvěrů) na bankovní dlužníky např. cestou zvláštních klauzulí 
v úvěrových smlouvách zavazujících dlužníka zaplatit bance vedle běžného úroku 
také veškeré náklady na pořízení kapitálu kryjícího dle pravidel kapitálové 
přiměřenosti kapitálový požadavek jemu poskytnutého úvěru? 

 
 

Doporu čení/nedoporu čení práce  
k obhajob ě 

Doporučuji diplomovou práci k obhajobě. 

Navržený klasifika ční stupe ň Diplomovou práci hodnotím jako výbornou. 
 
 
 
V Praze dne 3. 5. 2011 
 
 

JUDr. Petr Kotáb 
katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 


