
 1

 

OPONENTSKÝ  POSUDEK 

na disertační práci zpracovanou  

na Univerzitě Karlov ě v Praze, Právnické fakultě 

 

Téma: Česká národní banka, právní postavení a náplň činnosti 
 
Autor: Mgr. Ing. Petr Semecký 
 
Školitel: Prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc. 
 

 

Předložená disertační práce v rozsahu 168 stran, dále jen „práce“, zpracovává 
problematiku právního postavení České národní banky a její náplň činnosti. Autor předložené 
disertační práce v abstraktu výstižně uvedl základní zaměření práce, které by mělo dopomoci 
dalšímu zvyšování nároků na právní úpravu postavení České národní banky. Práce kromě 
výše uvedeného základního tématu je přínosem i z pohledu právní úpravy postavení 
centrálních bank ve vybraných zemích. 
 
 Na základě jmenování pana děkana Právnické fakulty v Praze ze dne 20. června 2011 
jsem posoudil disertační práci zpracovanou panem Mgr. Ing. Petrem Semeckým na téma: 
„Česká národní banka, právní postavení a náplň činnosti“, prezentovanou panem Mgr. Ing. 
Petrem Semeckým v rámci oboru finančního práva a finanční vědy, o tom předkládám tento 
svůj posudek: 
 

 Autor disertační práce v úvodu stručně, ale výstižně charakterizuje svoji práci, resp. 
zadanou tematiku a se znalostí právní úpravy i v ostatních, a to nejen evropských státech, 
potom konkretizuje právní úpravu v dané oblasti. Svoji práci podřídil hledání odpovědí na tři 
základní otázky, a to: 
 
1. Jaké dopady pro Českou národní banku bude mít vytvoření dvou nových entit pro 

dohled nad finančním trhem na celoevropské úrovni. 
2. Jaké jsou přínosy a negativa přijetí společné evropské měny pro Českou republiku 

a zda by vůbec měla Česká republika do Evropské měnové unie vstoupit. 
3. Jaký bude dopad novelizací směrnic o kapitálových požadavcích na činnost České 

národní banky. 
  
 Pan Mgr. Ing. Petr Semecký se v neposlední řadě zamýšlí též nad problémy 
a důsledky, plynoucími ze vstupu České republiky a dalších států do Evropské unie, přičemž 
nastolené otázky zkoumá i se zřetelem na možnou integraci České republiky do Evropské 
měnové unie. 
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 Zvláště pak oceňuji fundovaný a inspirativní teoretický přístup autora disertační práce 
o postavení České národní banky jako centrální banky a rizik vyplývajících právě z postavení 
České národní banky. V tom se doktorand zaobírá systémovými otázkami finančního práva na 
pozadí současné právní úpravy. V této souvislosti si autor klade oprávněně otázky, zda 
v systéme platné právní úpravy je na místě uvažovat o ideálním modelu postavení centrální 
banky. Podle všeho  tento problém považuje zatím za otevřený, i když k němu v zásadě nemá 
odmítavé stanovisko. 
 
 Autor předložené disertační práce tuto rozdělil do jedenácti částí, včetně úvodu,  
závěru, abstraktu v českém a anglickém jazyce a stručném souhrnu v němčině, francouštině 
a ruštině. Disertační práce je doplněna o seznam použité literatury, seznam obrázků, seznam 
tabulek, seznam zkratek, rejstřík a přílohy.  
 

Po poměrně krátkém úvodu, vymezení metod vědecké práce, a to metody rešerší, 
abstrakce, komparace a syntézy, uvedl informaci o použitých pramenech, kdy je třeba ocenit, 
že autor nezůstal jen u publikací, článků, monografií a výročních zpráv apod., ale uvedl, že 
daná problematika je natolik progresivní, že je nezbytné věnovat pozornost informacím z 
internetu. Třetí a čtvrtá část práce je věnována obecně centrálnímu bankovnictví a historii 
centrálního bankovnictví. Za velmi zdařilou část práce považuji pojednání ohledně přípravy 
a zamítnutí návrhu nového zákona o České národní bance. Za podstatnou část práce lze 
považovat část  šestou a sedmou, která zpracovává materii, která vychází ze zadání 
předložené disertační práce a je vhodně doplněna o část sedmou, kde autor předložené 
disertační práce popsal postavení centrálních bank v deseti vybraných státech a na závěr 
provedl komparaci výsledků. 
    
 Pan Mgr. Ing. Petr Semecký ve své disertační práci dbá o to, aby jeho vědecko- 
výzkumná činnost nebyla odtržena od realizační a aplikační praxe v dané oblasti. Právě tato 
skutečnost, posouvá předloženou disertační práci na vyšší kvalitativní úroveň v odboru 
financi. Zejména závěr práce je přínosný z pohledu, že zpracované téma reaguje na právní 
úpravu v České republice jak před vstupem, tak po vstupu České republiky do Evropské unie 
a autor na základě předem zkoumaných jevů dochází k závěrům, které je schopen zobecnit a 
měla by se jimi zabývat nepochybně i praxe.  Autor na jedné straně uznává, že výhodou 
našeho řešení je „nezávislost“ v postavení České národní banky na straně jedné, ale na straně 
druhé se nebojí poukázat na rizika tohoto modelu, které spatřuje jak v možné ztrátě důvěry při 
pochybení a možnost snížení důvěryhodnosti i na dalších úsecích činnosti, tak např. i 
v momentě krizové situace, že zde vznikl orgán s příliš širokou  působností a pravomocemi a 
v neposlední řadě možnost vzniku konfliktu mezi měnovou politikou  České  národní banky  a 
celkovou finanční stabilitou.  
 
 Právě uvedený názor autora disertační práce na možný vznik konfliktu mezi měnovou 
politikou České národní banky a celkovou finanční stabilitou, doporučuji blíže objasnit 
v diskusi k předložené disertační práci.  
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Obsahové zpracování je na dobré úrovni. Autor soustředil velké množství odborné 
literatury, a to nejen české, ale i zahraniční, kterou ve své práci vhodným způsobem využívá. 
Zvolené téma obsahuje řadu složitých a u nás dosud neřešených problémů, a proto je třeba též 
ocenit snahu autora učinit další krok tímto směrem.  
 
 Závěrem je možné konstatovat, že předložená disertační práce vyhovuje jak po stránce 
obsahové, tak po stránce formální požadavkům kladeným na doktorské disertační práce. 
Osobitý a pečlivý přístup autora ke zvolenému tématu shrnul a posoudil velký počet 
informací. Autor prokázal velmi dobrou orientaci v dané problematice i schopnost vědecky 
pracovat.  Vycházeje z výše uvedeného hodnocení předložené disertační práce jsem dospěl  
k přesvědčení, že pan Mgr. Ing. Petr Semecký splnil všechny zákonem stanovené předpoklady 
kladené na disertační práce a mohl tak tuto svoji práci obhájit. 
   
 
 
 
 
V Praze dne 29. srpna 2011 
 
        JUDr. Zdeněk Karfík, CSc. 
        oponent 
 
 
 


