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Oponentský posudek disertační práce 

Mgr. Ing. Petra Semeckého 

na téma: Česká národní banka, právní postavení a náplň činnosti, 

předkládané k obhajobě na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze,  

Katedře finančního práva a finanční vědy 

 

Autor si za téma své disertační práce vybral problematiku právního postavení a 

činnosti České národní banky, což vzhledem ke (snad) končící  celosvětové finanční krizi a 

činnostem, které česká centrální banka v České republice vykonává, je téma velmi aktuální. 

Dále před Českou národní bankou stojí výzva v podobě možného přijetí jednotné evropské 

měny v České republice. Proto považuji toto téma za vhodné ke zpracování jako disertační 

práci. 

Autor napsal svou práci o rozsahu 157 stran vlastního textu, přitom rozložení znaků  

na stránce odpovídá formálním požadavků. Systematika práce je následující: 1) Úvod, 2) Cíle, 

prameny a metodika práce, 3) Centrální bankovnictví obecně, 4) Historie centrálního 

bankovnictví, 5) Obecně o české národní bance, 6) Náplň činnosti České národní banky, 7) 

Vyhlídky činnosti České národní banky do budoucna, 8) centrální bankovnictví ve vybraných 

zahraničních státech, 9) Závěr. 

Struktura práce je vcelku vhodně zvolená, odráží se v ní šíře zvoleného tématu. Nadto 

se autor pokouší i o komparační prvky, nicméně nevěnuje jednotlivým zahraničním úpravám 

dostatek prostoru na to, aby tato část jeho práce byla podstatněji přínosná. 

Práce je doplněna anglickým a českým abstraktem a krátkým shrnutím v německém, 

francouzském a ruském jazyce. Dále pak obsahuje také seznam použité literatury, seznam 

obrázků, tabulek, zkratek a příloh. Nad obvyklý standard obsahuje také rejstřík pojmů. Práce 

je doplněna vlastními tabulkami a grafy. 

Rozsah použité literatury je dostatečný, práce s touto literaturou odpovídá 

požadavkům a i forma citací je odpovídající. Autor uvádí, že využívá citačních norem ČSN 

ISO 690 a 690-2, bohužel ale takto uváděné odkazy na webové stránky neobsahují datum 

citace, což považuji za negativum. Dále bych pak očekával vedení citací i u některých 

informací, které jsou v práci obsaženy, ale o nichž se domnívám, že jsou (alespoň v základu) 

převzaté - jako například informace obsažené v kapitole VII.1.1. 

K jazykové stránce této práce nemám připomínek, práce je psána vhodným jazykem a 

nenacházím v ní podstatnějších jazykových chyb. 
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Metodologie práce odpovídá požadavkům kladeným na vědecké práce. Autor si 

v úvodu vymezuje východiska, stanovuje cíle své práce a také určuje metody, které bude při 

práci používat. 

K vlastnímu obsahu práce mohu uvést, že je poznamenán velmi širokým tématem. 

Autor tak mnoho různých otázek řeší ne příliš hlubokou analýzou. Autor má snahu dotknout 

se všech činností, které ČNB vykonává. To sice odpovídá názvu práce a jeho cílům, ale 

neumožňuje dostatečně podrobné bádání. Na některé z částí této disertační práce by bylo 

možno napsat samostatné disertační práce (výkon dohledu, přijetí eura atp.) a některé části mi 

osobně připadají vzhledem k tématu jako nadbytečné. Autor se, podle mého názoru, měl 

zaměřit na užší oblast problematiky týkající se ČNB. 

Pozitivem této práce je ale fakt, že neobsahuje nějaké podstatnější faktické chyby či 

nesprávnosti. Spíše bych některé z autorových názorů označil za diskutabilní a vhodné 

k debatě během obhajoby této práce. 

Například autor zpochybňuje oprávněnost existence ustanovení o přezkoumatelnosti 

odvolání guvernéra ČNB u Evropského soudního dvora, domnívá se, že by toto rozhodnutí 

prezidenta ČR mělo být respektováno. (str. 37) 

Za podle mého názoru problematický považuji názor autora týkající se vyplácení 

odměn členům bankovní rady ČNB (str. 39), když za měřítko vykonané práce považuje 

úspěšnost stanovení inflačního cíle. 

Také argument uváděný autorem k zakotvení nezávislosti ČNB v Ústavě ČR, kdy 

autor zdůvodňuje vhodnost formulace tím, že ČNB vykonává integrovaný dohled nad 

finančním trhem (str. 44), považuji za problematický, když tato formulace v Ústavě ČR byla 

mnohem dříve, než integrovaný dohled začala ČNB vykonávat. 

Také považuji za nesprávnou formulaci o „definitivním zamítnutí“ návrhu zákona 

měnícího zákon o ČNB (str. 56), neboť jen kvůli legislativnímu procesu souvisejícímu 

s koncem funkčního období Poslanecké sněmovny, nebyl návrh finálně projednán – nebyl 

tedy zamítnut. 

Osobně také nepovažuji za nejvhodnější dělení modelů organizace dohledu nad 

finančním trhem, jek jej uvádí autor na str. 69 a násl. I u „dohledu v rámci centrální banky“ 

píše o tom, že financování je „obvykle“ zajištěno z rozpočtu centrální banky – vychází přitom 

jen ze dvou případů, což nepovažuji za průkazný argument ke konstatování, že je to 

„obvyklé“. Dále pak nemohu souhlasit, že shodný model organizace dohledu jako ČR a SR 

má Irsko, zde spíše pod hlavičkou jednoho orgánu působí dva funkčně oddělené orgány. 
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Ne zcela přesně autor popisuje vztah mezi Radou guvernérů a Generální radou ECB 

(str. 92). 

Stejně tak nesouhlasím s názorem, že používání pojmu „dohled“ není v 

aktuální legislativě finančního trhu systematické. (str. 75) 

Nejsem si dále zcela jist, evidentně na rozdíl od autora, že ČNB je „světově proslulou 

institucí“ (str. 72). I na některých dalších místech autor volí vcelku výrazná slovní spojení, 

která neodpovídají vědeckému charakteru práce. 

V podobných drobných poznámkách by bylo možno pokračovat. Nicméně práce jako 

celek je dle mého názoru vhodná k obhajobě. V rámci této obhajoby bude prostor pro 

diskuzi nejen o výše uvedených otázkách, ale také například o následujících komplexnějších 

otázkách. 

a) Jak autor hodnotí, vzhledem k tomu, že se vyslovuje ve prospěch organizace dohledu 

nad finančním trhem tzv. integrovaným modelem, skutečnost, že například Velká 

Británie v současnosti plánuje rozštěpení dohledu do více orgánů organizovaných dle 

objektu dohledu (obezřetnostní, nad obchodním jednáním atd.)? 

b) Není podle názoru autora problematické spojení výkonu měnové politiky a výkonu 

dohledu nad finančním trhem.v jedné instituci, jak je tomu u České národní banky. 

 

 

V Praze dne 29. července 2011     JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 

              Právnická fakulta UK 


