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oponentský posudek disertační práce

JUDr. Štefana Nebeského

na téma: Obozretné podnikanie úverových inštitúcií podl'a právnych aktov Európskeho

spoločenstva,

předkládané k obhajobě na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Autor si za téma své disertační práce vybral problematiku úvěrových institucí podle

evropského práva a dohledu nad úvěrovými institucemi na úrovni Evropské unie. Ač si autor

toto téma vybral jiŽ před několika lety' kdy začína| své doktorské studium, nabylo v pruběhu

období zpracovéni práce toto téma podstatněji na své aktuálnosti, a to zejména vzhledem

k proběhlé (či stále ještě probíhající) celosvětové finanění krizi, která odhalila mnoho

nedostatků v oblasti právní regulace a dohledu nad úvěrovými institucemi. Proto povaŽuji toto

téma za zajimavé a vhodné ke zpracování jako téma disertační práce. Je nutno poznamenat, že

tato oblast v souěasné době prožívá bouřliý rozvoj a dohled nad úvěrovými institucemi

v Evropské unii jistě doznápodstatnýchzměn, a to nejspíše jiŽ velmi brzy.

Knrízvu práce musím poznamenat, Že by v současné době byl vhodnějším pojmem

pojem Evropská unie, než Evropské společenství.

Autor napsal svou práci o rozsahu 158 stran vlastního textu. Systematika práce je

následující (Úvod a Závér autor nečísluje): 1) obozretné podnikanie úverových inštitúcií,

2) Harmonizácia v oblasti podnikania úverových inštitúcií' 3) Európsky systém finančního

dohťadu jako adpoveď na globálnu Wízu,4) regulačný rámec Európskeho systému finaněního

dohťadu. Struktura práce je vcelku vhodně zvo|ená, ikdyž s ohledem na rozsah práce by mohl

bý vyšší počet hlavních kapitol. Bylo by to přehlednější a pro ětenaře přívětivější.

Práce je doplněna anglickým a českým abstraktem (nezvykle řazenýim na zaěátkl

práce) a seznamem klíěových slov v těchto jazycich (na úplném konci práce). Dále pak

obsahuje také seznam použitých zdrojů dělených dle jejich druhů, seznam zk'ratek. Práce není

doplněna o žádné tabulky, grafy či jiné grafické prvky' které by zlepšovaly vizuá|ru dojem

zní .

Z hlediska pouŽité literatury musím poznamenat, že se autor spolehl na internetově

dostupné zdroje. Ve své práci použil pouze 11 knižních publikací, coŽ není nijak vysoké ěíslo,

nadto se jedná spíše o tematicky obecně pojaté publikace o ekonomii, evropském právu či

správním právu, nikoli publikace věnující se úvěrovým institucím či dohledu nad finančním

trhem. Přitom těchto publikací je na trhu dostatek. Ani počet internetově dostupných článků

není nijak vysoký, jedná se o 12 článků, znichž u dvou je autor disertační práce
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spoluautorem. ostatní (a to velmi početné) internetové zdroje informací pocházejí převážně

od unijních orgánů, což nezarvčuje jejich kritičnost k institutům a procesům, které sama

Evropská unie zavádí či uskutečřtuje. Z formálního hlediska jsou pak citace použitých zdrojů

bez připomínek.

Kjazykové stránce této práce musím podotknout, Že nejsem schopen zhodnotit

všechny aspekty práce psané ve slovenštině, ale i přes tento hendikep se domníviím, Že se

v práci nachéui relativně větší poěet gramatických chyb, zejména v interpunkci (str. 7,8,9, 17

atd. _ autorovi mohu při obhajobě vkézat nalezené chyby konkrétně). Také u názvů někteých

institucí či pramenů autor chybuje (např. Jednotný evropský akt psaný s velkým E na str. 45).

Celkově se jedná o velmi dobře zpracovanou disertaění práci, ve které je moŽno

objevit mnoho zajimavých a přínosných informací a názoru. Z hlediska připomínek k práci

musím nejprve podotknout, Že jejich povaha i poěet není s ohledem na celkoqý kladný dojem

z předkládané práce nijak podstatný. Autor se dopouští na někteých místech spíše nepřesností

než obsahových chyb.

Na str. 3 nepovažuji za dostatečně přesné oznaěení konkrétního ustanovení a právního

předpisu, pokud autor píše ,,kapitoly 11 hlavy II Zékonrtíka Spojených štátov.. - o jaké

ustanovení jakého zákona se jedná? (Tatáž nepřesnost se opakuje na str. I24 v obdobném

textu.)

Na str. 3 se autor podle mého názoru dopouští i nonsensu, kdyŽ hovoří o ,,právně

nezávazných normách... Co přesně tím autor myslí? Lze tedy v této souvislosti hovořit

o normě, pokud nenízávazná?

Na str. 5 puk autor poprvé pojednává o ,,úvěrové instituci,,, cožje pojem evropského

práva, který před harmonizacemi našich právních předpisů byl pojem českému právnímu řádu

neznžnný. Zdebych proto očekával podstatně širší teoreticko-právní ata|ýzu tohoto pojmu.

Autor k tomuto pojmu a jeho pouŽití přistupuje nekriticky, vlastně pouze akceptuje jeho

existenci a následně jej používá. Přitom musím poznamenat, že pod ním spatřuje pouze

banky, přiěemž minimálně v pojetí českého pozitivního právaje nutno pod tímto pojmem

spatřovat také spořitelní a úvěrní družstva. Pokud by se však autor dostal podrobněji právě

kvymezení pojmu úvěrová instituce, narazil by na odlišné názory,jaké subjekty je nutno či

vhodno pod tento pojem řadit. Například podle aktuálního německého stanoviska by zprávě

dojednávaného přísnějšího evropského dohledu nad úvěrovými institucemi měly být

družstevní zá|oŽny vyňaty. Zde vidím velkou slabinu předkládané disertační práce - autor by

se měl podstatně více zabývat teoretickými otázkami, přeci jen se jedná o disertační práci.
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Namísto toho zůstává zejména u analý zy pozitivněprávní úpravy (minulé, stávající či
budoucí), což je ale právě s ohledem na stupeň vědeckosti práce ne zcela dostačující'

Na str. 18 se autor dopouští nepřesné formulace, když by úvěrová instituce
zabezpečovat stabilitu úvěrové instituce.

měla

Na str. 2I autor píše o majetkové angažovanosti. Zde opět vyvstává jisté odtržení
v práci řešené problematiky od české pozitivněprávní úpravy, očekával bych vyšší propojení
informací o evropské úpravě s informacemi o úpravě české. Jaký pojem je používiín u
,,majetkové angažovanosti.. v českém pozitivrum právu a proč? (Mimochodem _ také prošel
jistým vývojem ovlivněným evropským právem.)

Na str. 92 by u pravomocí ESA bylo vhodno doplnit, zda mápravomoc také přikrázat
nějaké aktivní chovríní dohlíŽenému subjektu (např. navýšit kapitál), samozřejmě pak tuto
informaci doplnit o odkaz na konkrétní právní norÍnu. obecně by autor při obhajobě své práce
mohl shrnout své názory na pravomoci ESAs, jejich vztah k niárodním organům dohledu,
vztah mezi soudními přezkumy rozhodnutí niírodních a evropských orgrínů dohledu v případě
řízeni o témže dohlíŽeném subjektu a řešení případných konfliktů mezirozÁodnutími.

Autor by také mohl blíŽe vysvětlit, proč byl zvolen způsob rozhodoviíní odvolací rady,
kteý popisuje na str. 103 nahoře. Jaký má toto omezení smysl? Je opravdu potřebné?

V podobných pozniímkách by bylo moŽno pokračovat, výše jsem uvedl ty, které
povaŽuj i za nejpodstatněj ší.

Na konec posudku musím ještě podotknout' Že skutečnosti neodpovídá stránkovríní
práce. Úvod práce zaěiná na stránce označené jako str. 3, která však není třetí striínkou
v práci. V práci jsem nalezl i některé formální nedostatky, jako je např. chybějící nebo
přebyvající mezera,nikoliv však ve významném počtu.

Celkově práci hodnotím jako vhodnou k obhajobě. V rrímci této obhajoby pak bude
prostor pro diskuzi nejen o qýše uvedených otázkách, ale i o otázce celkového směřoviíní
evropského dohledu nad úvěrovými institucemi, nebot, na začátku zaří 2O|2má Evropská
komise představit su'j plán reformy tohoto dohledu v Evropské unii. Při obhajobě
předkládané práce, které podle mého předpokladu bude následovat ů potomto představení,
by se měl autor vyjádřit také k tomuto novému plánu Komise.
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JUDr. Miýhae| Kohaj da, Ph.D.
V Praze dne 13. srpna2Ol2
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