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Autor si zvolil téma práce, které je vzhledem k změnám na finančním trhu 

v České republice i ve světě velmi aktuální. Navázal tak obsahově na dříve 

předloženou disertační práci.  

Autor rozdělil práci, kromě úvodu a závěru, do sedmi částí. Z hlediska logické 

návaznosti bych považoval za vhodnější zařadit bod 5 – Vývoj v oblasti regulace a 

dohledu a aktuální změny za bod 3, který seznamuje s orgány dohledu jak v České 

republice, tak v dalších vybraných státech (nejpodrobněji v USA a v Evropské unii). 

Autor v této souvislosti mohl vysvětlit výběr uváděných států a při jejich řazení 

navázat na v předchozí části charakterizované rozdělení dohledu a jeho 

institucionalizované zajištění. V souvislosti s rolí, jakou v právní úpravě dohledu v ČR 

(ale i ostatních státech EU) hrají její právní akty, mělo být, podle mého názoru, 

zmíněno zařazení této oblasti do systému politik EU, a tím lépe vysvětlena její 

možnost působit na regulaci finančního trhu.  

Z hlediska obsahu, byť není autorem výslovně charakterizován, má práce 

v zásadě dvě části. Prvá (kapitoly 2 – 5) je věnována vlastnímu tématu práce, druhá 

(kapitoly 6 – 7) problematice ochrany spotřebitele na finančním trhu. Hypotézy, které 

autor stanovil a které v práci ověřuje, se týkají pouze této druhé oblasti rozboru. Toto 

zaměření je samozřejmě možné, nicméně se domnívám, že i zde měl autor výrazněji 

akcentovat roli orgánů dohledu než úpravě soukromoprávních vztahů mezi 

spotřebiteli a subjekty podnikajícími na finančním trhu. 

Pozitivem práce je formulace vlastních názorů autora, přičemž jejich grafické 

zvýraznění není provedeno důsledně. Autor i tím mimo jiné, reagoval v předkládané 

práci na zásadní připomínky vyjádřené v oponentském posudku na dříve 

předloženou práci. Přesto se nevyvaroval některých chyb. V přehledu literatury 

(tuzemské i zahraniční) nejsou bibliografické údaje kompletní, zcela chybí přehled 

právních předpisů, byť je na desítky z nich v práci odkaz nebo jsou citovány.  

Autor přes uvedené výhrady a připomínky prokázal schopnost pracovat 

s odbornou literaturou a právními předpisy, formulovat cíle a hypotézy práce a na 

základě analýzy přijmout závěry včetně návrhů na řešení některých otázek.  



Z  tohoto hlediska lze konstatovat, že práce odpovídá základním požadavkům 

kladeným na disertační práce, a proto  

d o p o r u č u j i 

práci JUDr. Ing. Davida Skácelíka k obhajobě před příslušnou komisí.  

 

V rámci obhajoby by mohl doktorand zodpovědět tyto otázky: 

1) Lze konstatovat, že ČNB využívá svá oprávnění při výkonu dohledu 

v plném rozsahu? Existují cesty nápravy případných selhání ČNB při 

dohledové činnosti? 

2) Jaká je pozice „finančního ombudsmana“ při ochraně spotřebitelů na 

finančním trhu? 

 

 

V Praze dne 16. 9. 2014 

 

 

 

      Doc. JUDr. Zbyněk Švarc, Ph.D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


