
Oponentský posudek

na disertační práci JUDr. Heleny Balvínové

''Dohled nad Íinančním trhem..

Autorka si zvolila za téma své disertační práce problematiku dohledu nad finančním trhem, tedy téma,
které |ze ve svět|e nedávného vývoje na finančních trzích, intenzivních diskusí odborné veřejnosti a
pokračující novelizace právních předpisů povaŽovat za bezesporu aktuální. Původně autorka dle svého
vyjádření mažova|a pojednat veškeré aspekty dohledu nad finančním trhem, jejich rozsah ji nakonec
přivedl kzúžení tématu, a práce tak pojednává primarně o institucionálním uspořádání dohledu'

Práce obsahuje vedle úvodu a závěru čtyři kapitoly. V první se autorka zabyvá základními pojmy
důleŽitými z hlediska tématu jako například finanční trh, regulace či dohled. Dále se pak zaměřuje na
nové institucionální uspořádání dohledu nad finančním trhem v rámci Ewopské unie. Následující
nejrozsáhlejší kapitola práce pojednává o úpravě doh|edu v rámci jednottivých odvětví českého
finančního trhu. Před závěrečným shmutím pak autorka nabízi stručný exkurz do úpravy doh|edu nad
finančním trhem ve Ve|ké Británii, Francii a na Slovensku.

Pozitivně |ze hodnotit, Že se autorka neomezuje na pouhý popis právní úpravy ajeji geneze, a|e Žeji také
podrobuje kritickým soudům a nastiňuje své představyjejího dalšího směřování, a to i díky zkušenostem
autorky s její praktickou aplikací. Autorka například kritizuje prohlubující se harmonizaci národních
úprav či související pravomoc evropských orgánů dohledu vydávat závazné technické norTny' coŽ dle
jejího názoru můŽe branit zohlednění specifických potřeb národních trhů (s. 35,49), či aplikaci zásady
,,too big to fail.. (s. 87). Autorka také například vyjadřuje své připomínky k věcnému návrhu zákona o
dohledu nad finančním trhem (s. 123 a n.).

S někteými názory či obecnými soudy autorky |ze jistě polemizovat, napÍiklad Že regulace finančního
trhu patří do kompetence Ministerstva financí a České národní bance je svěřen dohled nad finančním
trhem (s. 18 a 54), nebo Že politickou nezávis|ostí se rozumí, Že žádný zaměstnanec dohledu by neměl
zastáv aÍ Žádnou pol iti ckou funkci (s. 22)'

Z formá|niho hlediska lze ocenit přehlednost práce a její logické členění. Na druhé straně je nutno přimat,
že kpráci |ze mit formální připomínky. Vzhledem k aktuálnosti tématu a jeho ewopskému přesahu může
překvapit ne příliš bohatý poznámkový aparát' převážně odkazující na práce učebnicového typu (většinou
české provenience, neňídka ekonomického zaměření a staršího data) a ne příliš rozsáhlá polemika
s názory jiných autorů. Ve vědecké práci tohoto typu Se také nejeví jako zce|a vhodné vymezovat některé
k|íěové pojmy poměrně hojně novelizované právní úpravy prostřednictvím citací z obecného
ekonomického slovníku z roku 2002,

PředloŽenou disertační práci |ze i přes uvedené dí|čí výtky hodnotit pozitivně a doporučit k ústní
obhajobě' Při ní by se měla autorka mimo jiné zaměÍit na následujíci otázky: (i) zhodnocení přesunu
kompetencí v rámci regulace a dohledu nad finančním trhem na evropskou úroveň, (ii) rozvedení
autorčiných rnýhrad k pozastavení výkonu funkce všech orgánů banky při zavedení nucené správy (s. 97)
a (iii) zhodnocení náwhu novelizace právní úpravy doh|edu nad finančním trhem.
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