oponentskýposudek
práci JUDr. Jaroslava Moravce
na disertační
,,Emise penězcentrá|níbankoua její výhtedypo vstupudo Evropskéměnovéunie..
Autor si zvo|i| za témasvédisertačnípráce ana|ýzuemise hotovostníchpeněz Českounárodníbankou, a
to nejen z hlediska zkoumánípřís|ušné
právníúpravy,ale takéz hlediskajejíhopraktickéhouplatňování
v rámci Ceské národní banky' Při volbě tématu(viz její název) autor zamýšle|pojednat i o změnách
příslušné
právníúpravyv souvislostise zvažovanýmvstupemČeskérepublikydo Evropskéměnovéunie.
pojednání
Toto
však z pochopitelných důvodůnebylo autorem nakonec rozpracováno a práce se zabývá
evropskou úpravouv rozsahu, ve kterémjiž byla imp|ementovánado českého
právníhořádu.
V první části práce systematicky rozdělené do čtyř kapitol se autor postr"rpnězaměřuje zprávněhistorickéhopohledu na vývoj emise hotovostníchpeněz od vzniku Ceskoslovenskaaž do dnešnídoby,
uvádípřitom přík|adyjednotlivýchbankoveka mincís vazbottna bohatéobrazovépřílohy.Pozornostje
přitom věnovánatakéodděleníčeské
měny od měny československé
včetněpojednáníjehopnívníúpravy
a faktickéhoprovedeníod okolkovánífederálníměny přesjejí výměnuažpo rrkončení
její platnosti.
Samotnéjádro práce pak tvoří.jejídnrhá obsahověrozsáhlejšíčást,kde autor analyzujeprávníúpravrt
hotovostníhopeněžníhooběhu Českérepub|iky.Speciálnípozornostpřitom věnuje penězokazectví.Autor
přitom neana|yzujeprávníťtprawpouze S oh|edemna stávajícízněrríprávníhotextu,ale takés ohledem
na její nedávný vývoj, zejménana relativně nedávnépřrjetí zákona o oběhu bankovek a mincí, který,
mimo jiné,významněnovelizovalpříslušnou
částzákonao Českénárodníbance.
Velkým přínosempro pojednánítématuje autorovo více neŽdvacetiletépůsobenív Českénárodníbance
na ťtsecíchtýkajícíchse peněžníhooběhu, p|atebníhostyku a platide| a jeho přímá účastv rámci
legislativníhoprocesu v danéoblasti. Tento odborný přesah autorovi umožňujekombinovat teoretická
právní pojednánís bohatými zkušenostmipři vytvářenía ap|ikaci práva. Přínosnéjsou pak v tomto
ohledu zejménaautorovy návrhy a posh'ehy oh|edně právní úpravyde lege ferenda uvedenév závěru
práce (s. l79-l80). Yýznamný přínos práce|ze spatřovattakévtom, žerozsah dosavadníchodborných
pramenůz danéoblastije poměrněomezený,stejnětakjako související
rozhodovacípraxe.
Pokud jde o moŽnépřipornínkytýkajícíse práce a jejího zpracování,bylo by možnévéstpolemiku, zda
autor neměl podrobovatprávní úpravuještě hlubšíkritické ana|ýzena úkor místy spíšepopisnéhoa
historizujícíhovýkladu a zda nemě| obohatit teoretickéčásti práce citacemi ze zahranič.ní
|iteratury.
Vzhledem k tomu, Že se jedná o právníťtpravuspíšetechnickéhonežobecnéhoči abstraktníhorázu a
vzhledem k absenci uce|enévědecké monografie na darrétéma, je však tento autorův přístup
odůvodIritehrý
a nemámk němu zásadníchnámitek.
práci |ze i přes uvedenoupolemiku doporučitk ťrstní
Předloženoudiserrační
obhajobě.Při ní by se měl
autormimo jinézaměřit na následrrjící:
Jakéoblastiprávní úpravytýkcjícíse oběhubankoveka mincíby
mětybýtdle autora do budoucnattoveliiovťttly
a z jakéhodůvodu?
V Praze dne 15. Ííjna20|2
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JUDr. Ing. Kare| Dřevínek,Ph.D. LL.M'

