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Diplomantka si vybrala téma, které je aktuální a potřebné – právní zakotvení postavení 

a úlohy centrálních bank je pro jejich význam v ekonomice země vždy zásadní.  

Práce je formálně rozdělena do úvodu, 9 kapitol a závěru, jednotlivé kapitoly na sebe 

logicky navazují. Závěr práce má oporu v právní analýze a komparaci prováděné v textu 

práce. 

V úvodu je vymezen cíl diplomové práce a osvětlena metodika zpracování a stručně 

nastíněna struktura práce. S použitou metodikou zpracování, ačkoli se nabízel i jiný postup, 

lze vyslovit souhlas. Cílem diplomové práce je analýza právní úpravy České národní banky  

v porovnání s centrální bankou Slovenska, Německa a Evropskou centrální bankou, tedy 

s účelově vybranými centrálními bankami v rámci Evropské unie. Není analyzován jen 

současný právní stav, ale většinou diplomantka tam, kde je to vhodné, popisuje i právní 

peripetie nedávné historie.      

V 1. kapitole je výchozí definování samotného pojmu centrální banky podle učebnice 

Zd. Revendy, náčrt historického vývoje a odlišností jednotlivých bankovních systémů  

a vysvětlení pojmu Evropský systém centrálních bank. Následující kapitoly postupně 

analyzují jednotlivé parametry centrálních bank: jejich vznik (2. kap.), zakotvení v právním 

řádu (3. kap.), právní formu (4. kap.), nezávislost v podobě institucionální nezávislosti, osobní 

nezávislosti, finanční nezávislosti, funkční nezávislosti a odpovědnosti (kap. 5), měnovou 



politiku a její cíl (kap. 7), emisní činnost (8. kap.) a dohledové a regulační oprávnění (kap. 9), 

a to vždy ve stejném pořadí centrálních bank: ČNB, NBS, Bundesbank a ECB. Pro 

přehlednost diplomantka sestavila do tabulek hlavní testovaná kritéria na konci dotčených 

subkapitol, souhrnně je uvedla v Příloze na konci práce, což zvyšuje informační hodnotu 

práce. 

Zvolené téma klade nároky na znalosti z oblasti finanční vědy, ekonomie a právní 

úpravy zkoumaných centrálních bank včetně práva evropského. Dané téma je uchopeno 

převážně deskriptivně. Autorka při zkoumání postavení ČNB a SNB vycházela ze stěžejních 

ekonomických  knih, komentářů a materiálů (Z. Revenda, M. Bakeš, J. Barák, T. Cvetková)  

a zákonných norem, u zkoumání dalších centrálních bank vycházela kromě zákonných 

předpisů z jejich oficiálních údajů a prezentací. Bohužel v některých pasážích popisujících 

postavení Bundesbanky si diplomantka zdroje dostatečně neaktualizovala. 

Více jak 60 stránková diplomová práce je napsána čtivě a srozumitelně bez větších 

jazykových chyb a překlepů. Z hlediska grafické úpravy každá hlavní kapitola má začínat na 

nové stránce. 

Práce splňuje po formální stránce podmínky kladené na tento typ prací, splňuje daný 

minimální rozsah práce. Práce je zpracována s obvyklým aparátem – citace, odkazy na 

literaturu, materiály a zákonné normy jsou v pořádku, na konci práce je uveden seznam 

literatury a pramenů. Kontrola původnosti uvádí shodu menší než 5 procent, shody jsou řádně 

citovány – viz Protokol o shodě. Práce obsahuje čestné prohlášení, obsah práce a seznam 

zkratek a seznam tabulek; v textu jsou vhodně umístěné tabulky vytvořené autorkou. Na konci 

práce je anotace jak v českém, tak v anglickém jazyku.    

Lze konstatovat, že cíl práce byl splněn, přínos práce spatřuji v přehledné komparaci 

čtyř, z našeho pohledu důležitých, centrálních bank.   

Diplomovou práci i přes uvedené výtky pokládám za dobře zpracovanou a doporučuji ji 

k ústní obhajobě s navrženým hodnocením velmi dobře  (podle výsledku ústní obhajoby). 

Vzhledem k aktuálnosti jmenování nových členů bankovní rady ČNB by při ústní 

obhajobě diplomantka mohla srovnat českou a slovenskou úpravu jmenování jednotlivých 

členů bankovní rady z pohledu principu osobní nezávislosti. 

V Praze, dne 7. 6. 2016                                                                                      

Doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc. 

       vedoucí diplomové práce 


