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Oponentský posudek disertační práce 

JUDr. Helena Balvínová 

na téma: Dohled nad finančním trhem, 

předkládané k obhajobě na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze  

 

Autorka si za téma své disertační práce vybrala problematiku dohledu nad finančním 

trhem obecně, což je téma poměrně velmi rozsáhlé. Avšak jako téma vědecké práce je to 

problematika velmi zajímavá, zejména s ohledem na poslední vývoj v organizaci dohledu  

nad finančním trhem jak v Evropské unii, tak ve vybraných zemích (např. Velké Británii, o 

které autorka také píše). Proto považuji toto téma za vhodné ke zpracování jako téma 

disertační práce. 

Autorka napsala svou práci s rozsahem 154 stran vlastního textu. Systematika práce je 

následující: 1) Úvod; 2) Vymezení pojmů, 2) Evropská unie, 3) Česká republika, 4) Vybrané 

evropské státy; 6) Závěr. 

Strukturu práce považuji za vhodně zvolenou, z koncepčně systematického hlediska 

musím velmi pozitivně hodnotit obsáhlý úvod (včetně části o metodách vědecké práce, které 

v některých dizertacích nesprávně chybívají) a také široký závěr práce, ve kterém autorka 

shrnuje všechny dosažené poznatky a opakuje nejpodstatnější myšlenkové závěry v práci 

dosažené, závěr tak poskytuje velmi dobrý přehled o obsahu celé práce (což  

u mnohých disertačních prací bohužel také není pravidlem). 

Práce je doplněna anglickým a českým abstraktem, resumé a seznamem klíčových 

slov v těchto jazycích. Dále pak práce obsahuje také seznam použitých zdrojů informací, 

bohužel však není dělen podle druhů u zdrojů literárních, popř. elektronických. Je tak 

složitější odhalit počet monografií a podobných zdrojů, které autorka použila. Práci doplňuje i 

pár příloh. 

Považoval bych za vhodnější, kdyby rozsah použité literatury byl širší, zejména jako 

ne zcela dostatečný hodnotím počet zahraničních literárních zdrojů informací. Počet použité 

zahraniční literatury by měl být o poznání vyšší, zvlášť když této literatury je dostatek.  

I rozsah použité české literatury není nijak zvlášť velký. K formě citací nemám podstatnějších 

připomínek, citace odpovídají požadavků (snad až na drobnosti tipu necitování autora 

komentáře u hesel ve Velkém právnickém slovníku nebo nepoužití nejnovějšího vydání 

učebnice Finanční právo). 

Z formálního hlediska mám připomínky k pravopisným chybám a překlepům. V práci 

se nachází počet chyb, který bych už neoznačil za zanedbatelný, jedná se např. o: chybějící 
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čárka v zvýrazněné větě dole na str. 58 před slovem „nebo“, nikoliv smysl dávající věta „, a 

pro správním úřadem je.“ na str. 60, chybějící čárka v posledním odstavci, první větě na str. 

60, chybějící závorka na konci třetího odstavce na str. 63, „vez vztahu“ na str. 76, „Institut ... 

je upravena“ na str. 76 a chybějící čárka v této větě. „řada ... jsou“ na str. 111 atd. 

K vlastnímu obsahu práce nemám podstatnějších výhrad, v souhrnu se jedná o práci 

s širokým tématem, které neumožňuje autorce podrobnou analýzu problematiky. Je tedy 

otázkou, zda nebylo vhodnější zvolit si užší téma. S takto širokým tématem se ale autorka 

vypořádává dobře, když systematicky obsáhla vše podstatné. Nicméně musím konstatovat,  

že z tohoto důvodu práce trpí vyšší mírou popisnosti a nižší mírou analýzy, pozitivně však 

hodnotím, že se autorka nebojí vyjadřovat vlastní názory a komentáře na zkoumanou 

problematiku. 

Z obsahových výtek mohu uvést následující: Nemohu souhlasit s názorem autorky,  

že regulátorem na finančním trhu je předkladatel návrhů legislativy, a to jen Ministerstvo 

financí. Formálně je autorem normy jako zdroje a matérie regulace subjekt, který je oprávněn 

ji vydat, tj. Parlament, popř. vláda či zde ČNB. Na tentýž problém je navázáno na str. 130. 

Autorce se nedaří zcela držet jednotnou linii pojmosloví dozor/dohled (např. „mají-li účastníci 

finančního trhu financovat dozor“ na str. 22). I když jsem v práci četl zmínku o neexistenci 

FSA (což je již od tohoto jara pravda), autorka stejně o FSA píše v kapitole věnované Velké 

Británii v přítomném čase (str. 129). 

Níže nyní uvedu některé své připomínky a otázky, které by mohly sloužit i jako 

náměty k diskuzi při obhajobě této práce: 

� Jaké subjekty by autorka zahrnula do okruhu „retailových klientů“ (str. 8), jedná se  

např. i o podnikající fyzické osoby či malé právnické osoby? 

� Může autorka vysvětlit, co konkrétně myslel konstatováním „kde rozhodovací pravomoc 

evropských orgánů dohledu není spojena s jejich fiskální odpovědností.“? (str. 43) 

� Jak autorka hodnotí fakt, že ve Výboru pro finanční trh není jediný zástupce klientů 

finančních služeb? (str. 55) 

� Co autorka přesně myslí svým konstatováním „Nese však plnou zodpovědnost za své 

doporučení klientovi.“ na str. 75? O jakou odpovědnost se jedná, např. za neúspěšnou 

investici? 

� Jak obecně hodnotí autorka míru tzv. finančního poradenství, kterým se v ČR živí velký 

počet osob? (str. 77) 
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� Mohla by autorka okomentovat, jak je to se vztahem výkonu dohledu ČNB  

a dohledem/státním dozorem nad soutěžním prostředím bezi finančními institucemi?  

(str. 96) 

V podobných poznámkách a otázkách by bylo možno pokračovat, výše jsem uvedl ty, 

které považuji za nejpodstatnější. 

V SIS jsem provedl ověření výsledků porovnání předkládané disertační práce 

s případnými podobnými dokumenty, výsledek porovnání podobnosti však neobsahuje žádný 

podobný dokument, není proto důvodu pochybovat o originalitě předkládaného textu (mimo 

mých připomínek uvedených výše). 

Celkově však práci hodnotím jako vhodnou k obhajobě. V rámci této obhajoby pak 

bude prostor pro diskuzi nejen o výše uvedených otázkách. 

 

 

 

 

V Praze dne 13. srpna 2013      JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 

              Právnická fakulta UK 


