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na disertační práci JUDr. Antona Tabačáka

,,Českí národná banka a Národný plán zavedenia meny euro v českej republike.o

Autor si zatéma disertační práce zvolil problematiku České niírodní banky aNárodního plánu zavedení
eura v České republice. Jako cíl práce si pak výyčil ,,vypracování právního exkurzu a podání přehledu,
primárně platné právní úpravy a sekundiírně právní úpravy de lege ferenda, oh|edně vztahu České národní
banky a Národního plánu na zavedení měny euro v České republice... První tři oddíly práce jsou stručným
exkurzem do problematiky centrálního bankovnictví, České národní banky a jejího vztahll k obchodním
bankám. Dále autor podává nástin evropské integrace s přihlédnutím ke zkušenostem České republiky a
k integraci centrálního bankovnictvi a zabývá se strategií přistoupení k eurozóně a Narodním plánem
zavedeni eura. V poslední části pak pojednává o přípravě finančního sektoru na zavedení eura.

Po neúspěšné obhajobě v roce 20ll se jedná o přepracované zněni práce. oproti prvnímu zpracováni
došlo k jistému posunu v kvalitě práce. Přesto je nutné konstatovat, že některé nikoliv neqýznamné
připomínky k původní práci nebyly autorem zohledněny.

I nadále |ze mit 
"ýtky 

k pramenům práce. Autor sice doplnil do seznamu literatury novou sekci
,,zahraniěni publikace.., není ale zte1mé, nakolik z těchto publikací čerpal a nakolik se ztotožňuje s jejich
závěry. Práce totiž jako celek trpí nedostatkem polemiky s názory jiných autoru a nedostatečným
rozsahem poznámkového aparátu. I přes vznesené ýtky jsou v práci obsaženy přímé citace a statistická
data, aniž je uveden jejich zdroj. Autor neopravil některé nesprávné údaje, např. d|e zákona 542l|99z sb.
nedošlo k zániku československé federace I.7,1993, ale uplynutím3I.12,|992 (s. 11), euro je oficiálním
platidlem v 17 ělenských státech EU, nikoliv porrze ve 13 (s. 76), Nrárodní p|ánzavedení eura byl přijat
usnesením vlády č. 353, a|e nebyl uveřejněn ve Sbírce zákonů pod číslem 37312007 Sb. (s. l08).

Některá autorova tvrzeni zÍoyna nesvědčí o jeho dostatečné obeznámenosti se stávajici právni regulací
finančního trhu, například kdyŽ uvádí, Že v případě zavedení eura bude třeba novelizovat ,,z(kon o
Komisi pro cenné papíry* (s. 193)' nebo kdyŽ v rámci vyčtu základních pravomoci ČNg uvádí spíše
okrajová oprávnění ČNB požadovat změnu obchodní firny zak|ádané banky či poŽadovat výpis
z rejstříku trestů zakladatelů banky' ale některé pravomoci a oprávnění ČNB naprosto zásadní z hlediska
regulace a dohledu nad finančním trhem opomíjí (s. l93).

I pokud by bylo možné přehlédnout ýše uvedené výtky' je nutné uzavÍít, že ani po přepracování práce
nepřichazi s noými pohledy a nadále působí spíše jako seskupení roztříštěného informačního materiálu'
neŽjako vědecké dílo sjednotící myšlenkovou linií. To dokresluje i fakt, Že, ač sejedná o disertaěnípráci,
autor si nevytyčil metodu jejího zpracování. Stejně tak|ze mít ýhrady ke grafickému zpracování práce.

Vzhledem k ýše uvedenému |ze mit i po přepracování práce důvodné pochybnosti o tom, zda práce
splňuje požadavky kladené na disertační práci' I přes týo pochybnosti se však nevyslovuji proti konání
obhajoby práce' V jejím riímci by se autor vedle zdůvodnění nedostatků práce a jejich vyvážení vynikající
znalostí problematiky měl mimo j\né zaméŤit na zhodnocení právních možnosti České republiky ohledně
přijetí' resp' nepřijetí eura a na změnu postavení a kompetencí ČNB předpokládanou v případě přijetí eura.
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