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Oponentský posudek disertační práce 

JUDr. Ing. David Skácelík 

na téma: Dohledová činnost ČNB, 

předkládané k obhajobě na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze  

 

Předkládaná práce je přepracovanou verzí disertační práce, se kterou autor předstoupil 

k její obhajobě v září 2012. Z tohoto důvodu budu nejen na původní svůj posudek navazovat, 

ale dovolím si i srovnání právě s dříve předloženou prací. 

Autor si za téma své disertační práce vybral problematiku dohledu nad finančním trhem 

se zaměřením na činnost ČNB. Ačkoliv je toto téma poměrně tradičním tématem z oblasti 

právní regulace finančního trhu, stále se jedná o téma zajímavé a z důvodu neustálého vývoje 

této regulace také o téma aktuální. Stále proto považuji toto téma za vhodné ke zpracování jako 

téma disertační práce. 

Autor napsal svou práci o rozsahu 181 stran vlastního textu (předchozí verze měla 160 

stran), stále ale autor nesprávně čísluje práci až od první stránky vlastního textu práce, i když jí 

předchází několik jiných stránek a i když byl tento nedostatek autorovi vytýkán i minule (dále 

pak autor i přes předchozí výtky ponechal obsah práce až za závěrem práce). Práce je mimo 

obsahu doplněna ještě o: prohlášení autora, 2 přílohy, seznam použité literatury (české  

a zahraniční, přitom je nutno podotknout, že autor použil mnohem více zahraniční literatury, 

než ve své předešlé verzi práce), abstrakt práce v českém a anglickém jazyce. Oproti obecným 

požadavkům jsem v práci ale nenalezl překlad názvu do angličtiny a seznam klíčových slov. 

Systematika předkládané práce je následující: 1) Úvod, 2) Dohled a regulace, 3) Orgány 

dohledu, 4) Osoby podléhající dohledu, 5) Vývoj v oblasti regulace a dohledu a aktuální změny, 

6) Ochrana spotřebitele na finančním trhu, 7) Pojištění vkladů, 8) Závěr. Zvolenou strukturu 

práce považuji za vyhovující tématu, obsahu i rozsahu práce, je opět mnohem vhodněji pojatá, 

než tomu bylo v minulé verzi práce. 

K použití zdrojů informací mám následující poznámky: Autor nesprávně cituje webové 

zdroje informací, když nikde neuvádí datum použití zdroje, což je vzhledem k proměnlivosti 

webových stránek velmi podstatné. U děl více autorů autor práce v citaci neuvádí skutečného 

autora příslušné části díla, ale jen hlavního autora díla (např. pozn. 13). U některých sdělení, 

které však musejí mít nějaký konkrétní původ, není zdroj informací uveden (např. na str. 18 

„Na základě uvedených typů tržního selhání se rozlišuje…“ – který autor nebo autoři tak však 

rozlišují?). Některé použité zdroje jsou staršího data a podle mého názoru ztratily relevanci 

(např. pozn. č. 42). 
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Z hlediska formálního bych práci vytknul následující: Již uváděné stránkování práce až 

od první stránky úvodu. Některé drobné překlepy (např. str. 144 druhý řádek) nebo chyby 

v čárkách v souvětí (149 devatenáctý řádek). Zcela prázdná stránka ve svázané práce mezi 

stranami 148 a 149. Chybějící lomítko mezi slovy „Očekávané“ a „dostupné“ v tabulce na str. 

178. 

K jazykové stránce této práce nemám podstatnějších připomínek, práce je psána 

odpovídajícím jazykem a také stylisticky odpovídá charakteru vědecké práce. 

K obsahové stránce práce mohu uvést následující: Předkládaná verze práce je 

podstatným vylepšením verze minulé. Ačkoliv mohu s některými názory polemizovat (např. 

„Společné mají všechny modely…: Funkce věřitele poslední instance … náleží centrální bance 

(str. 19)), vyložené obsahové nesprávnosti se v práci více méně nevyskytují. Z drobných 

pochybení mohu např. uvést: u organizace dohledu nad finančním trhem ve Velké Británii autor 

na str. 37 nesprávně uvádí, že stále existuje Financial Services Authority, přitom v příloze č. 2 

je správně uvedeno, že je to nyní Financial Conduct Authority a Bank of England – nicméně 

v příloze se jedná se o převzatý zdroj informací; na str. 48 autor v přítomném čase píše o již 

zrušeném zákoně o kolektivním investování. Naopak ale v práci nacházím více zajímavých 

myšlenek autora a postřehů k aktuální i minulé pozitivněprávní úpravě dané oblasti. S autorem 

se shoduji i v názoru na ne zrovna dobrý výkon funkce ochránce klientů finančních služeb 

v podání ČNB a vhodnost řešení této situace jiným, správním orgánem. 

Níže pak uvádím některé své připomínky nebo otázky, které by současně mohly sloužit 

i jako náměty k diskuzi při obhajobě této práce. 

� Jakou právní závaznost mají úřední sdělení ČNB? Jaký smysl mají pro subjekty vyskytující 

se na finančním trhu? (str. 22) 

� Domnívá se autor, že zavedení systému jednotné licence bylo vedeno opravdu primárně 

důvodem spočívajícím v regulatorní arbitráži? (Nebylo to „pouhé“ naplnění svobody 

volného poskytování služeb?) (str. 23) 

� Domnívá se autor, že by u centrální banky mohl/nemohl výkon dohledové činnosti nad 

finančním trhem narušit výkon měnové politiky? (str. 27) 

� Je opravdu ČNB součástí moci výkonné, jak autor uvádí na str. 29? 

� Je vhodné u Ministerstva financí ČR používat v dané souvislosti pojem, že „dohlíží“? (str. 

30) 

� Jak autor hodnotí existenci investičního zprostředkovatele jako subjektu na finančním trhu? 

(Zejm. s ohledem na možnost, že tuto funkci např. vykonává s.r.o.?) (str. 57) 
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� Je podle názoru autora správné, že zvýšená právní ochrana směřuje v právní regulaci 

finančního trhu jen na spotřebitele? Co např. podnikající fyzické osoby (např. drobní 

živnostníci), je jejich postavení vůči finančním institucím natolik odlišné od spotřebitele, 

aby tuto zvýšenou ochranu nezasluhovaly? (str. 118 a násl.) 

� Měl by autorem navrhovaný orgán být zcela nově konstituovaný? (str. 155) Měl by 

současně být např. místem mimosoudního řešení sporů? (str. 156) 

� Jak je to se zajištěním prostředků, které v ČR účastníci spoří v důchodovém spoření  

a doplňkovém penzijním spoření? (Absentuje v kap. 7.) 

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

bude prostor pro diskuzi nejen o výše uvedených připomínkách a otázkách. 

 

 

 

 

V Praze dne 10. září 2014     JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 

              Právnická fakulta UK 
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� Domnívá se autor, že by u centrální banky mohl/nemohl výkon dohledové činnosti nad 

finančním trhem narušit výkon měnové politiky? (str. 27) 

� Je opravdu ČNB součástí moci výkonné, jak autor uvádí na str. 29? 

� Je vhodné u Ministerstva financí ČR používat v dané souvislosti pojem, že „dohlíží“? (str. 

30) 

� Jak autor hodnotí existenci investičního zprostředkovatele jako subjektu na finančním trhu? 

(Zejm. s ohledem na možnost, že tuto funkci např. vykonává s.r.o.?) (str. 57) 
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� Je podle názoru autora správné, že zvýšená právní ochrana směřuje v právní regulaci 

finančního trhu jen na spotřebitele? Co např. podnikající fyzické osoby (např. drobní 

živnostníci), je jejich postavení vůči finančním institucím natolik odlišné od spotřebitele, 

aby tuto zvýšenou ochranu nezasluhovaly? (str. 118 a násl.) 

� Měl by autorem navrhovaný orgán být zcela nově konstituovaný? (str. 155) Měl by 

současně být např. místem mimosoudního řešení sporů? (str. 156) 

� Jak je to se zajištěním prostředků, které v ČR účastníci spoří v důchodovém spoření  

a doplňkovém penzijním spoření? (Absentuje v kap. 7.) 

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

bude prostor pro diskuzi nejen o výše uvedených připomínkách a otázkách. 

 

 

 

 

V Praze dne 10. září 2014     JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 

              Právnická fakulta UK 
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Oponentský posudek disertační práce 

JUDr. Ing. David Skácelík 

na téma: Dohledová činnost ČNB, 

předkládané k obhajobě na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze  

 

Předkládaná práce je přepracovanou verzí disertační práce, se kterou autor předstoupil 

k její obhajobě v září 2012. Z tohoto důvodu budu nejen na původní svůj posudek navazovat, 

ale dovolím si i srovnání právě s dříve předloženou prací. 

Autor si za téma své disertační práce vybral problematiku dohledu nad finančním trhem 

se zaměřením na činnost ČNB. Ačkoliv je toto téma poměrně tradičním tématem z oblasti 

právní regulace finančního trhu, stále se jedná o téma zajímavé a z důvodu neustálého vývoje 

této regulace také o téma aktuální. Stále proto považuji toto téma za vhodné ke zpracování jako 

téma disertační práce. 

Autor napsal svou práci o rozsahu 181 stran vlastního textu (předchozí verze měla 160 

stran), stále ale autor nesprávně čísluje práci až od první stránky vlastního textu práce, i když jí 

předchází několik jiných stránek a i když byl tento nedostatek autorovi vytýkán i minule (dále 

pak autor i přes předchozí výtky ponechal obsah práce až za závěrem práce). Práce je mimo 

obsahu doplněna ještě o: prohlášení autora, 2 přílohy, seznam použité literatury (české  

a zahraniční, přitom je nutno podotknout, že autor použil mnohem více zahraniční literatury, 

než ve své předešlé verzi práce), abstrakt práce v českém a anglickém jazyce. Oproti obecným 

požadavkům jsem v práci ale nenalezl překlad názvu do angličtiny a seznam klíčových slov. 

Systematika předkládané práce je následující: 1) Úvod, 2) Dohled a regulace, 3) Orgány 

dohledu, 4) Osoby podléhající dohledu, 5) Vývoj v oblasti regulace a dohledu a aktuální změny, 

6) Ochrana spotřebitele na finančním trhu, 7) Pojištění vkladů, 8) Závěr. Zvolenou strukturu 

práce považuji za vyhovující tématu, obsahu i rozsahu práce, je opět mnohem vhodněji pojatá, 

než tomu bylo v minulé verzi práce. 

K použití zdrojů informací mám následující poznámky: Autor nesprávně cituje webové 

zdroje informací, když nikde neuvádí datum použití zdroje, což je vzhledem k proměnlivosti 

webových stránek velmi podstatné. U děl více autorů autor práce v citaci neuvádí skutečného 

autora příslušné části díla, ale jen hlavního autora díla (např. pozn. 13). U některých sdělení, 

které však musejí mít nějaký konkrétní původ, není zdroj informací uveden (např. na str. 18 

„Na základě uvedených typů tržního selhání se rozlišuje…“ – který autor nebo autoři tak však 

rozlišují?). Některé použité zdroje jsou staršího data a podle mého názoru ztratily relevanci 

(např. pozn. č. 42). 
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Z hlediska formálního bych práci vytknul následující: Již uváděné stránkování práce až 

od první stránky úvodu. Některé drobné překlepy (např. str. 144 druhý řádek) nebo chyby 

v čárkách v souvětí (149 devatenáctý řádek). Zcela prázdná stránka ve svázané práce mezi 

stranami 148 a 149. Chybějící lomítko mezi slovy „Očekávané“ a „dostupné“ v tabulce na str. 

178. 

K jazykové stránce této práce nemám podstatnějších připomínek, práce je psána 

odpovídajícím jazykem a také stylisticky odpovídá charakteru vědecké práce. 

K obsahové stránce práce mohu uvést následující: Předkládaná verze práce je 

podstatným vylepšením verze minulé. Ačkoliv mohu s některými názory polemizovat (např. 

„Společné mají všechny modely…: Funkce věřitele poslední instance … náleží centrální bance 

(str. 19)), vyložené obsahové nesprávnosti se v práci více méně nevyskytují. Z drobných 

pochybení mohu např. uvést: u organizace dohledu nad finančním trhem ve Velké Británii autor 

na str. 37 nesprávně uvádí, že stále existuje Financial Services Authority, přitom v příloze č. 2 

je správně uvedeno, že je to nyní Financial Conduct Authority a Bank of England – nicméně 

v příloze se jedná se o převzatý zdroj informací; na str. 48 autor v přítomném čase píše o již 

zrušeném zákoně o kolektivním investování. Naopak ale v práci nacházím více zajímavých 

myšlenek autora a postřehů k aktuální i minulé pozitivněprávní úpravě dané oblasti. S autorem 

se shoduji i v názoru na ne zrovna dobrý výkon funkce ochránce klientů finančních služeb 

v podání ČNB a vhodnost řešení této situace jiným, správním orgánem. 

Níže pak uvádím některé své připomínky nebo otázky, které by současně mohly sloužit 

i jako náměty k diskuzi při obhajobě této práce. 

� Jakou právní závaznost mají úřední sdělení ČNB? Jaký smysl mají pro subjekty vyskytující 

se na finančním trhu? (str. 22) 

� Domnívá se autor, že zavedení systému jednotné licence bylo vedeno opravdu primárně 

důvodem spočívajícím v regulatorní arbitráži? (Nebylo to „pouhé“ naplnění svobody 

volného poskytování služeb?) (str. 23) 

� Domnívá se autor, že by u centrální banky mohl/nemohl výkon dohledové činnosti nad 

finančním trhem narušit výkon měnové politiky? (str. 27) 

� Je opravdu ČNB součástí moci výkonné, jak autor uvádí na str. 29? 

� Je vhodné u Ministerstva financí ČR používat v dané souvislosti pojem, že „dohlíží“? (str. 

30) 

� Jak autor hodnotí existenci investičního zprostředkovatele jako subjektu na finančním trhu? 

(Zejm. s ohledem na možnost, že tuto funkci např. vykonává s.r.o.?) (str. 57) 
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� Je podle názoru autora správné, že zvýšená právní ochrana směřuje v právní regulaci 

finančního trhu jen na spotřebitele? Co např. podnikající fyzické osoby (např. drobní 

živnostníci), je jejich postavení vůči finančním institucím natolik odlišné od spotřebitele, 

aby tuto zvýšenou ochranu nezasluhovaly? (str. 118 a násl.) 

� Měl by autorem navrhovaný orgán být zcela nově konstituovaný? (str. 155) Měl by 

současně být např. místem mimosoudního řešení sporů? (str. 156) 

� Jak je to se zajištěním prostředků, které v ČR účastníci spoří v důchodovém spoření  

a doplňkovém penzijním spoření? (Absentuje v kap. 7.) 

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

bude prostor pro diskuzi nejen o výše uvedených připomínkách a otázkách. 

 

 

 

 

V Praze dne 10. září 2014     JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 

              Právnická fakulta UK 


