
Abstrakt

Předložená práce se zabývá uspořádáním dohledu nad finančním systémem v Evropské unii, 

přičemž svým obsahem i strukturou navazuje na dva hlavní dohledové pilíře – Evropský 

systém finančního dohledu (ESFS) a jednotný mechanismus dohledu (SSM). Kapitola první 

poskytuje historický přehled vývoje evropského finančního dohledu 

až k nedávné finanční krizi, v níž lze hledat základy motivace pro vznik současného systému. 

V kapitole druhé a třetí je zevrubně vysvětleno fungování ESFS i SSM, včetně interakcí 

s národními dohledovými orgány s důrazem na jejich vztah s Českou národní bankou. 

Průběžně je také poukazováno na některé kontroverzní prvky současného systému, jako je 

např. spíše regulatorní než dohledová povaha Evropských orgánů dohledu navzdory 

původním proklamacím, nízká akceschopnost těchto orgánů 

či částečně iluzorní požadavek evropských nařízení na kompletní nezávislost zástupců 

národních orgánů dohledu v evropských strukturách. Důraz na dopady na Českou republiku je 

patrný i z podkapitoly týkající se potenciálního připojení ČR do jednotného mechanismu 

dohledu. Zde docházím k závěru, že by bylo vhodné připojení až současně s přijetím eura za 

národní měnu a také by bylo dle mého názoru provést změny v Ústavě ČR vzhledem 

k nezávislosti ČNB při plnění svého ústavně zakotveného primárního cíle a interakci mezi 

měnovou a dohledovou, respektive makroobezřetnostní politikou. Kapitola čtvrtá poté 

poskytuje vedle bližšího přiblížení vztahu mezi monetární 

a makroobezřetnostní politikou i kritický pohled na samotný právní základ Evropských 

orgánů dohledu, jež jsou součástí ESFS. Je popsána rozhodovací praxe Soudního dvora 

Evropské unie, která je při výkladu konkrétních ustanovení Smlouvy o fungování Evropské 

unie k těmto „agenturám” velice benevolentní a to podle mého za cenu interpretace, která jde 

až proti původnímu smyslu některých ustanovení.  Na druhou stranu je v práci kladně 

zhodnoceno vytvoření evropské makroobezřetnostní Evropské rady pro systémová rizika či 

existence a využívání nástrojů ke sjednocování národních dohledových praxí.
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