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Oponentský posudek disertační práce 

JUDr. Bc. Bedřicha Čížka 

na téma: Právní úprava obezřetnostních pravidel v oblasti finančního trhu, 

předkládané k obhajobě na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze  

 

Autor si za téma své disertační práce vybral problematiku práva finančního trhu, 

zaměřil se přitom na právní úpravu obezřetnostních požadavků kladených na subjekty, které 

na finančním trhu vyvíjejí svou činnost. Vzhledem k recentní finanční, resp. dluhové krizi, 

která negativně zasáhla ekonomiky většiny států světa, a jejímž jednou z vyvolaných reakcí je 

i zpřísňování obezřetnostních pravidel v právní regulaci finančních institucí, považuji toto 

téma za vhodné ke zpracování jako téma disertační práce. 

Autor napsal svou disertační práci v rozsahu 187 stran vlastního textu. Systematika 

práce je dosti komplikovaně pojatá, práce je dělena do tří částí - Úvodní část, První část, 

Druhá část (nejpodstatnější obsahová část práce), Třetí část (ta ale obsahuje jen Závěr). 

V jednotlivých částech jsou obsaženy kapitoly značené arabskými číslicemi, a to až do 

čtvrtého řádu, nicméně i takové podkapitoly se dále člení a jsou značeny kombinací římských 

číslic, čímž dochází ke zcela nepřehledným označováním kapitol jako např. „IV. II. II.“ 

Souhrnně lze tedy systematiku práce označit za komplikovanou a pro čtenáře velmi 

nepřehlednou. Z hlediska zařazení jednotlivých částí do celku je otázkou, nakolik je s prací 

související podkapitola 5 v části druhé, minimálně co se týká podkapitoly 5.1. Je také 

evidentní, že v některých částech autor nadbytečně, evidentně kvůli svému zaujetí 

problematikou, rozpracovává nikoliv s tématem práce úzce související problematiku 

(podkapitola Úvodní části III. III., soukromoprávní aspekty střetu zájmů atp.). Domnívám se, 

že by práci prospělo vypuštění některých jejích nadbytečných součástí. Práce je pak doplněna 

seznamem zkratek (ačkoliv se fakticky jedná převážně o značky), seznamem tabulek, 

poděkováním a prohlášením, bibliografií (uspořádanou bez rozčlenění na druhy zdrojů), 

seznamem použitých internetových zdrojů (zde je u všech zdrojů uvedeno datum citace 

3.12.2013, což evidentně není reálné), resumé v českém a anglickém jazyce, anotací v českém 

a anglickém jazyce a seznamem klíčových slov v obou jazycích. 

Z hlediska formy je práce zpracována vcelku pečlivě, nenalezla jsem v ní podstatnější 

pravopisné či stylistické nedostatky. Autor používá odpovídající odborné pojmosloví. Práce až 

na drobné výjimky neobsahuje grafické prvky (obrázky, grafy, diagramy, tabulky atp.). 

S množstvím úrovní nadpisů souvisí nikoliv přehledné grafické odlišení nadpisů, což opět 

snižuje přehlednost práce pro čtenáře. Z formálního hlediska není vhodné, když se nadpis 
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nachází jako poslední řádek textu na stránce (autor uvádí dokonce dva nadpisy ihned za sebou 

jako poslední dva řádky na str. 114). 

Naopak pozitivně hodnotím rozsah použité literatury a ostatních zdrojů informací, 

když autor ke zpracování své práce využil celou řadu zahraničních pramenů. Autor v textu 

však využívá anglosaskou formu citací, která u nás není obvyklá a kterou považuji za méně 

přehlednou (zejména kvůli tomu, že předpokládá pečlivé spojení mezi poznámkou v textu, 

nebo pod čarou a seznamem použité literatury – osobně však nemohu v seznamu použité 

literatury najít např. dílo uvedené v pozn. č. 121, tzn. nemohu si ověřit tuto autorem 

nabízenou informaci). V poznámkách pod čarou autor neuvádí datum využití internetového 

zdroje (jak komentuji výše, tato data jsou uvedena až v seznamu použitých zdrojů). 

V odkazech „Podrobněji“, „K tomu viz“ chybí konkrétnější uvedení určité části nabízeného 

díla, aby jej tak čtenář nemusel číst celé (např. pozn. 104, 105). 

K autenticitě textu práce mohu uvést, že systémem Theses.cz bylo nalezeno 50 

dokumentů, které vykazují shodnost textu s předkládanou prací. Toto číslo je poměrně 

vysoké, stejně jako míra shody u některých z nalezených dokumentů (první 3). Po 

prozkoumání protokolu jsem shledala, že u prvních 3 nalezených dokumentů se jedná o shodu 

s článkem, který autor publikoval na webu epravo.cz. Jedná se tak o použití vlastního textu, 

nicméně by bylo vhodnější, aby i tuto skutečnost autor disertační práce ve své práci na 

příslušných stránkách uvedl. U zbývajících nalezených dokumentů se jedná o shody s názvy 

právních předpisů (českých i unijních) a s texty jednotlivých ustanovení těchto předpisů, které 

však autor převážně v textu své práce jako text právního předpisu označuje. 

K vymezení cílů práce, které autor určuje dostatečně konkrétně, je nutné uvést, že je 

zcela pochopitelné, že v takto široké problematice si autor musel omezit pole svého bádání. 

Uvádí: „vybírám ty oblasti právní úpravy, které s ohledem na osobní působnost … považuji za 

nejzásadnější a nejzajímavější…“, ale již neuvádí důvody, proč je považuje za „nejzásadnější 

a nejzajímavější“ (str. 18). Cíle, které si autor před sebe vytýčil, považuji však vcelku za 

naplněné. K úvodu také musím poznamenat, že autor sice rozsáhle pojednává o metodologii 

vědecké práce v oblasti právní vědy, ale v úvodu nekonkretizuje, jaké vědecké metody hodlá 

on ve své práci použít. 

K vlastnímu obsahu práce mohu uvést následující:  

Autor danou problematiku, která je silně ovlivněna unijní legislativou (a i politickými 

procesy) zpracovává systematicky, relativně úspěšně se pokusil rozsáhlý soubor informací 

systematicky uspořádat, v čemž vidím největší přínos práce. Pozitivem práce jsou také 

rozsáhlé komentáře autora k uváděným faktům. K tomu však musím podotknout, že 
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v některých komentářích autora je evidentní jeho rezolutní názor na danou věc, často ale 

nenabízí čtenářům argumenty, na základě kterých by se k autorovu závěru měli také přiklonit, 

často jsou názory aurora spíše jeho přesvědčením, které bez dalšího, bez argumentů čtenářům 

nabízí. 

U některých konstatování faktů by bylo vhodné, kdyby autor poskytl i odkaz zdroje 

těchto informací (např. ohledně systematiky regulace finančního trhu dle EK na str. 48, nebo 

odkud konkrétně vyplývá „důležitá podmínka“, o níž autor píše na závěr str. 165 atp.). 

Některé závěry či komentáře také nejsou zcela přiléhavé, např. poslední odstavec na 

str. 96 obsahuje negativní hodnocení, že se tuzemská právní úprava odklání od evropského 

vývoje, přitom v této problematice dříve nebyla nijak zvláště „přikloněna“, spíše tedy z tohoto 

pohledu nemění svou pozici. 

Autor také příliš nevyužívá judikaturu, více méně až na judikaturu obsaženou 

v podkapitole 4.1.3. Přitom např. u hodnocení uvedeného v odstavci začínajícím „Důvodová 

zpráva…“ na str. 142 by bylo vhodné uvést, zda autorem konstatovaná protiústavnost byla již 

autoritativně soudně přezkoumávána (či alespoň nějak hodnocena, nebo naopak nehodnocena 

ale použita v rozhodnutí orgánu dohledu). 

V podkapitole 4.1.3. se autor ostře pouští do judikatury Nejvyššího správního soudu, 

svá konstatování uvádí slovy „nepochybně“, „nepochybné je“, ale opět nenabízí čtenáři 

dostatečně konkrétní argumenty, podle kterých by se čtenář měl přiklonit na stranu autora. 

Vzhledem k autoritě NSS pak naopak zůstávají čtenáři ohledně těchto konstatování autora 

jisté pochybnosti.  

Dále pak např. v prvním odstavci na str. 151 autor uvádí dosti sugestivní argumenty, 

které ale nejsou z objektivního hlediska zcela přesvědčivé – např. písemná forma informací 

poskytnutých zákazníkům je obecně vhodnější a také může být splnění takové informační 

povinnosti mnohem lépe v budoucnu dokázáno - nehodnotím nyní, zda konkrétně tyto 

informace měly, či neměly být v písemné formě poskytnuty. 

Také konstatování, že § 12a odst. 2 ZPKT lze „nepochybně“ vykládat i tak, že řídící a 

kontrolní systém nemusí být v některých případech vůbec zaveden (str. 195), je podle mého 

názoru dosti přehnané a nesprávné. 

Drobnou výtku mám také k faktu, že autor sice uvádí, že práce je podle stavu 

k 1.11.2013, nicméně ji odevzdal až v dubnu 2014, tj. se nevyhnul některým údajům, které 

jsou k okamžiku odevzdání práce již neaktuální (zejm. informace vztahující se k vyhlášce č. 

123/2007 Sb.). 
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Níže uvádím odkazy na některé části textu, které jsou zajímavé a které by mohly 

sloužit jako náměty k diskuzi při obhajobě této práce: 

� Jak autor hodnotí z pohledu finanční vědy členění finančního trhu prof. Jílka, 

zejm. zařazení komoditního trhu jako součásti finančního trhu? (str. 38) 

� Platí opravdu i u finančního trhu, že „ideálem i normou“ v současném 

politickém diskurzu je trh „svobodný, neregulovaný“, jak uvádí autor? (str. 40) 

� Jak autor obecně hodnotí užívání neurčitých pojmů v regulaci finančního trhu? 

Nejedná se o silný vliv anglosaského práva na unijní legislativu, což ale z určitého 

pohledu (vzhledem k významu britského finančního trhu v porovnání s finančním trhem 

ve zbytku EU) dává jistý smysl? Je vůbec možné při rozmanitosti faktické stránky činností 

na finančním trhu mít dostatečně konkrétní pozitivní právo v této oblasti? 

I přes výše uvedené připomínky lze ještě  práci doporučit k obhajobě. V rámci této 

obhajoby pak bude prostor pro diskuzi nejen o výše uvedených otázkách. 

 

 

 

 

V Praze dne 30. května 2013     Prof. JUDr. Hana Marková, CSc. 

                    Právnická fakulta Univerzita Karlova v Praze  


