
oponentský posudek

na disertační práci JUDr. Bedřicha Čitva

,,Právní úprava obezřetnostních pravidel v oblasti finančního trhu..

Autor si za téma disertační práce zvolil problematiku právní úpravy obezřetnostních pravidel v ob|asti
finančního trhu. Jako cíl práce si pak vytyčil ,,poskytnout komplexní a systematizovaný pohled na právní
úpravu obezřetnostních pravidel ve vybrané oblasti právní úpravy finančního trhu s důrazem na kritickou
reflexi jednotlivých právních institutů a mezisektorové srovnání příslušných právních pravidel.., a to se
zaměřením na následující rybrané oblasti: (i) poskytovatelé investičních sluŽeb, (ii) subjekty kolektivního
investování a (iii) p|atební instituce. Specificky se pak autor pokouší zodpovědětotéuky (i) co ajakájsou
obezřetnostní pravidla v rámci úpravy finančního trhu a (ii) zda právní úprava obezřetnostních pravidel
v ČR splňuje kritéria kladená právní teorií na formu a obsah právních předpisů a na racionální uspořádání
právního řádu.

Práce je strukturována do tří částí, z nichŽ první dvě jsou dále č|eněny na jednotlivé kapitoly. Třetí část
obsahuje závěr, Y první části Se autor věnuje ze1ména vymezení někteých základních pojmů, včetně
teoretického vymezení obezřetnostních pravidel (týo autor pro úče|y práce člení na (i) řídící a kontrolní
systém, (ii) pravidla pro střet zájmi, (iii) pravid|a outsourcingu a (iv) pravidla ochrany majetku)'
teoretickým východiskům dohledu nad finančním trhem a systematice právní regulace finančního trhu.
H|avní těŽiště práceje pak obsaženo v části druhé a spočívá v ana|ýze pravide| obezřetnosti projednotlivé
vybrané oblasti právní úpravy finančního trhu (ak jsou týo Vymezeny výše). Druhá část práce dá|e
pojednává o historickém vývoji evropské a tuzemské právní úpravy obezřetnostních pravidel a rovněž
nastiňuje institucionální a procesně-právní aspekty a pravidla dohledu nad jejich dodrŽováním.

Pozitivně lze hodnotit, Že se autor neomezujena pouhý popis právní úpravy, nýbrŽŽeji také podrobuje
kritickým soudům (coŽ si mimo jiné vymezil i v cíli své práce). V tomto oh|edu jsou pak přínosné
zejména autorovy návrhy a postřehy ohledně právní úpravy de lege ferenda uvedené v závěru práce
(s .  193 -  196) .

Na druhou stranu je moŽné vést polemiku nad způsobem, resp. hloubkou zpracováni právních ana|ýz,
které jsou, a to zejména s ohledem na šíři tématu, v někteých případech spíše obecným popisným
pojednáním o problematice, což ostatně připouští i sám autor (s. 205), a to i přes to, že se autor zaměřuje
pouze na vybraná obezřetností pravidla, která jsou dle jeho niuoru ,,nejzásadnější a nejzajímavější
pro právně.vědecké zpracování,. pro jím vybrané oblasti právní úpravy finančního trhu (viz výše).

PředloŽenou práci lze i přes uvedenou výhradu doporučit k ústní obhajobě. Při ní by se měl autor mimo
jiné zaměřit na následujici: (i) jabý podíl na finanční krizi dle jeho nazoru představují nedostatlgl
bankovní regulace (resp' regulace obezřetnosÍních pravidel) a nakolik přispělo selhání orgónů
bankovního dohledu, a dále (ii) rozvést svůj názor prezentovaný v rámci próce (s. ]95 - ]96 a 206)

ýkající se neobjektivní interpretace a aplikace právní úpravy obezřetnostnich pravidel.
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