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1.

PosU DEK VEDoUcíHo RlcoRÓzru í PRÁcE

Aktuálnost (novost) tématu

Autorka si za své téma rigorózní práce tvořící součást státní rigorózní zkoušky na právnické
faku|tě Univerzity Kar|ovy v Praze zvo|i|a téma Právní aspekty postavení finančních aspektů
v české repub|ice a vybraných zemí EU. Je nutné konstatovat, že zvo|ené téma je nadmíru
aktuální především v souvis|osti s ochranou spotřebite|e na finančním trhu, ktený prochází
v pos|edních |etech značnou turbu|encí. Významnost této práce spočívá V tom, že autorka se
neomezuje pouze na ochranu spotřebite|e v české repub|ice, a|e i na ochranu spotřebite|e na
obecném finančním trhu Evropské unie. Též řešení sporu mezi finančními institucemi a jejich
k|ienty je stěžejní součástí této práce. Jde o veImi aktuá|ní prob|ematiku, které je zejména
v pos|ední době věnována značná pozornost.

Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité metody

Autorkou zvo|ené téma rigorózní práce je tématem, které |ze označit za téma právní i
ekonomické. K úspěšnému zv|ádnutí tématu jsou nutné zna|osti z ob|asti právní teorie,
finančního práva - finančního trhu a jeho regu|ace, a|e i práva občanského, evropského a
mezinárodního. Co se týče vstupních údajů pro zpracování této práce, autorka pracuje
s velkým počtem |iteratury a čerpá též z internetorných zdrojů. Téma vyžaduje jak ana|ytickou,
tak i komparativní metodu přístupu.

Formální a systematické členění práce

Z formá|ního hlediska se rigorózní práce sk|ádá z proh|ášení, poděkování, obsahu, úvodu, šesti
kapito|, závěru, seznamu zkratek, použité |iteratury, abstraktu, k|íčouých s|ov a resumé.

V úvodu své práce si autorka klade zák|adní cí|e, ktených by chtěla při zpracování tohoto
tématu dosáhnout. Autorka uvádí, že se bude věnovat právním aspektům postavení finančních
arbitrů a jiných orgánů v České repub|ice a vybraných zemí Evropské unie.

V úvodní kapitole se autorka zabývá ochranou spotřebitele na finančním trhu a nastiňuje
zák|adní principy evropské politiky ochrany spotřebite|e na finančním trhu.

V druhé kapito|e pak řešíochranu spotřebite|e v české repub|ice a komparuje zák|adní principy
fungování ochrany spotřebite|e na finančním trhu v rámci Evropské unie a v České republice.
Na konkrétních opatřeních potom tyto principy rozvádí.

V da|ší třetí kapito|e se pak zaměřuje na možnosti řešení sporů mezi finančními institucemi a
jejich k|ienty. V rámci této kapito|y se zab'ývá alternativním řešením spotřebite|ských sporů při
užití rozhodčího řízení a mediace. Jako nejdůležitější orgán pro mimosoudní řešení sporů
potom v rámci třetí kapito|y popisuje a představuje ú|ohu finančního arbitra. Dá|e v této
kapito|e autorka popisuje předpoklady pro uýkon funkce arbitra a jeho nes|učite|nost s jinými
funkcemi, jmenování do funkce a zánik rnýkonu funkce tohoto finančního arbitra.
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4.

Autorka na tomto místě správně neopomenu|a se zabývat též jednot|irnými kompetencemi
finančního arbitra, jakož i řízením před ním.

Ve čtvrté kapito|e potom srovnává instituty, které v rámci své práce ana|yzuje, s instituty ve
vybraných zemích Evropské unie, a to S|ovenska, Ve|ké Británie a Estonska.

V páté kapito|e se potom autorka věnuje mezinárodníspoIupráci finančních arbitrů.

Za stěžejní část považuji kapito|u šestou, ve které autorka uvádí své návrhy de |ege ferenda a
předpok|ádaný rnývoj právní úpravy. Tuto kapito|u rigorózní práce hodnotím ve|ice pozitivně.
Je přínosné, že se autorka zablývala v|astními úvahami a názory přičemž její návrhy a
doporučení změn v dosavadní právní úpravě pok|ádám za vynikající. V rámci této kapito|y též
kriticky zhodnocuje současnou právní úpravu postavení finančního arbitra i da|ších orgánů a
institucí zab,ývající se mimosoudním řešením sporů, a to i s oh|edem na evropskou politiku
ochrany spotřebite|e a činnost obdobných orgánů v zahraničí.

Vyiádření k práci

Celkově lze k rigorózní práci uvést, že je z ní zřejmé, že autorka má ve|mi detai|ní odborné
zna|osti dané prob|ematiky, a to jak teoretické, tak v něktených případech, které uvádí v rámci
své práce, má izna|osti praktického rázu. Tato skutečnost jíumožni|a, abyvytvoři|a komp|exní
práci, která pojednává o všech aspektech týkajících se postavení finančního arbitra v české
repub|ice a ve vybraných zemí Evropské unie. S obsahem této práce jsem spokojen a nemám
k ní žádné výhrady.

Kritéria hodnocení práce5.

Sp|něnící|e práce Z h|ediska cí|e vytýčeného autorkou se domnívám, že
autorka tento cí| napIni|a. Autorka popsa|a ve|m j
podrobně danou prob|ematiku. V dané prob|ematice se
ve|mi dobře orientuje. Na závěr uvádí své návrhy de |ege
ferenda, které práci obohacují a jsou jí přínosem .

Samostatnost při zpracování
tématu včetně zhodnocení
,,Protoko|u o vyhodnocení
podobnosti závěrečné práce,,
v systému Theses.cz

Rigorózní práce je původním dí|em autorky, která práci
často s konzultantem konzu|tovala.

Logická stavba práce Z h|ediska systematického je rigorózní práce vhodně
č|eněna. Struktura osnow ie |oeická, na sebe navazuiící.

Práce s |iteraturou (využití
cizojazyčné |iteratury) včetně
citací

Autorka pracovala s rozsáh|ou řadou pramenů. Čerpa|a
jak z knižních pubIikací, odborných č|ánků, tak i
z judikátů soudů a opíra|a se též o důvodové zprávy
k jednot|irným zákonům.

H|oubka provedené ana|ýzy (ve
vztahu k tématu)

H|oubka provedené ana|ýzy je pro tento rozsah práce
naprosto dostačující, i když občas zaznamenávám
existenci popisných částí, nicméně tyto jsou vyváženy
částmi obsahujícími v|astní úvahu a návrhy de |ege
ferenda.

Uprava práce (text, grafy,
tabulky)

Úpravu práce hodnotím jako výbornou.

Jazyková a sty|istická úroveň Práce neobsahuje žádná jazyková pochybení.
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6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě

Jedná se o rigorózní práci, která sp|ňuje nároky, které jsou k|adeny pro tento druh prací. K práci
nemám žádné zásadnívytky. Veškeré mé připomínky, které jsem v rámci konzu|tace k rigorózní
práci mě|, autorka do této práce promít|a, a proto ji doporučuji bezrr'ýhradně k ústní obhajobě.

Doporučení/nedoporučení práce k obhaiobě Rigorózní práci d o po r u č u i i  kobhaiobě.
Navržený klasifi kační stupeň prospě|a

V Praze dne 13.05.2013

vedoucí rigorózní práce
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