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OPONENTSKÝ POSUDEK 
 

Jméno rigorozanta: Marian Horváth 

Téma práce: Postavenie štátnych fondov v Slovenskej a Českej republike 

Rozsah práce: 126 vlastních stran (cca 151 normostran) 

Datum odevzdání práce: 12. října 2015 

1. Aktuálnost (novost) tématu 

Rigorozant si jako téma své rigorózní práce zvolil problematiku z oblasti rozpočtového práva, 
a to problematiku týkající se státních fondů. Téma má mezinárodní aspekt, neboť rigorozant se 
zaměřuje na státní fondy nejenom v České republice, ale také ve Slovenské republice, což lze 
považovat za klad. S ohledem na neustálé pokusy o zřízení nových státních fondů a na jejich 
nevyjasněné teoretické uchopení lze téma označit jako aktuální. S ohledem na uvedené může 
být rigorózní práce na téma „Postavenie štátnych fondov v Slovenskej a Českej republike“ 
přínosná. 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité metody 

Rigorozantem zvolené téma je tématem, které není v oblasti finančního a rozpočtového práva 
příliš časté. Více pozornosti je problematice státních fondů věnováno spíše z hlediska 
ekonomického. Téma vyžaduje nejenom teoretické znalosti finančního práva, ale rovněž práva 
správního. Vstupních údajů pro zpracování rigorózní práce mohl mít rigorozant dostatek, a to 
včetně relevantních právních předpisů, judikatury a internetových zdrojů. Ke zpracování 
tématu je možné využít deskriptivní, analytickou, deduktivní, příp. komparativní, metodu 
přístupu. 

3. Formální a systematické členění práce 

Z formálního hlediska se rigorózní práce skládá z prohlášení, poděkování, obsahu, úvodu, šesti 
částí, závěru, resumé v anglickém jazyce, seznamu zkratek, seznamu použité literatury a jiných 
zdrojů, abstraktu v českém a anglickém jazyce a klíčových slov v českém a anglickém jazyce. 

Po úvodu, ve kterém rigorozant uvádí cíl rigorózní práce (predložiť podrobnú právnu analýzu 
a hĺbkový rozbor platnej a účinnej úpravy spadajúcej do oblasti finančného práva, ktorá 
poskytuje vymedzenie štátnych fondov v ich všeobecnom ponímaní), použité vědecké metody 
a popisuje obsah rigorózní práce, následují části věnované teoretickému vymezení pojmu 
státní fond a možnosti členění a druhovému vymezení státních fondů. Další dvě části rigorózní 
práce jsou zaměřeny na postavení státních fondů ve Slovenské republice a v České republice. 
V páté části rigorózní práce se rigorozant zabývá podporou, dotacemi a programy státních 
fondů. Předmětem šesté části rigorózní práce je pak komparace postavení státních fondů 
v České republice a ve Slovenské republice. Určité shrnutí problematiky je obsaženo v závěru 
rigorózní práce. 

4. Vyjádření k práci 

První část rigorózní práce rigorozant nazval „Teoretické vymedzenie pojmu štátny fond“. 
Rigorozant uvádí řadu názorů jednotlivých autorů. Chybí mi však vlastní názor rigorozanta 
a jeho závěr, co to je „státní fond“. Absence tohoto vymezení se projevuje i v tom, že v kapitole 
o historii rigorozant uvádí i fondy, které nejsou, resp. nebyly, státními fondy. Rovněž mi není 
jasný závěr vyplývající z kapitoly 1.2, neboť rigorozant uvádí, že státní fondy se zařazují podle 
jejich role v státní správě a podle důvodu, pro které byly vytvořené. Jaké je však zařazení fondů 
v rámci rozpočtové soustavy, resp. systému? Část je doplněna obecným vzhledem do 
problematiky fondů na úrovni Evropské unie. 

Ve druhé části rigorózní práce rigorozant klasifikuje a člení fondy. Spatřuji tak nesoulad mezi 
obsahem části a jejím názvem. Co se týká klasifikace a vymezení státních fondů, rigorozant se 
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příliš upíná na pozitivní právní úpravu. Jinak klasifikace fondů v zásadě odpovídá v právní teorii 
uváděnému členění fondů. 

Třetí a čtvrtá část rigorózní práce popisují právní úpravu jednotlivých státních fondů ve 
Slovenské republice a v České republice. Jde o pouhý popis, nikoliv komparaci či hodnocení 
jednotlivých státních fondů. Je otázkou, zda určité pasáže jsou přínosem pro rigorózní práci 
(např. pasáže týkající se orgánů jednotlivých státních fondů).  

Pátá část rigorózní práce je zaměřena na podpory, dotace a programy státních fondů. K této 
části mám dvě výhrady. Za prvé práce neobsahuje odkazy na odbornou literaturu, a to přesto, 
že například je vymezován pojem dotace. Za druhé, část týkající se programů jednotlivých 
fondů je příliš popisná, což ostatně deklaruje i sám rigorozant na str. 111 rigorózní práce. 

Za přínosnou považuji poslední část rigorózní práce, ve které rigorozant jednak hodnotí 
jednotlivé státní fondy a nastiňuje úvahy de lege ferenda. Bohužel tato kapitola je poměrně 
stručná. S některými závěry rigorozanta je možné souhlasit (např. tvrzení, že systém státních 
fondů neprokázal svoje kvality) s některými nikoliv (např. tvrzení, že státní fondy by měly mít 
stabilní daňové příjmy).  

Celkově k rigorózní práci uvádím, že podle mého názoru je práce hodně popisného charakteru. 
Rigorozant zcela nepochybně zkoumal řadu pramenů a zdrojů, nicméně vytvořil práci, která je 
spíše přehledem právní úpravy, než kritickou úvahou na dané téma. Očekával jsem, že se 
rigorozant lépe vypořádá s tím, zda mají státní fondy své opodstatnění, zda zapadají nebo 
nezapadají do systému rozpočtového hospodaření a zda jejich existencí jsou nebo nejsou 
porušovány zásady rozpočtového práva. 

5. Kritéria hodnocení práce 

Splnění cíle práce Z hlediska cíle vytknutého rigorozantem se domnívám, 
že práce tento cíl určitým způsobem naplnila. Rigorozant 
popsal právní úpravu státních fondů v České republice 
a Slovenské republice. Snažil se formulovat určité 
návrhy de lege ferenda. 

Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení 
„Protokolu o vyhodnocení 
podobnosti závěrečné práce“ 
v systému Theses.cz 

Je patrné, že rigorozant přistoupil k danému tématu 
samostatným a tvůrčím způsobem. Je velmi 
pravděpodobné, že rigorózní práce je původním tvůrčím 
dílem rigorozanta, což ostatně vyplývá z jeho prohlášení. 
Práce byla zhodnocena systémem Theses.cz s tím, že 
bylo nalezeno celkem 108 podobných dokumentů 
vykazujících však shodu vždy pod 5 %. Většinou jde 
pouze o názvy právních předpisů. Z tohoto důvodu 
nepovažuji rigorózní práci za plagiát. 

Logická stavba práce Z hlediska struktury rigorózní práce a její logické stavby 
lze konstatovat, že práce je přehledná. 

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Rigorozant pracoval zejména s odbornou literaturou, 
příslušnými právními předpisy a internetovými zdroji. 
Rigorozant použil i slovenské zdroje. Používání citací 
v zásadě odpovídá normě. 

Hloubka provedené analýzy (ve 
vztahu k tématu) 

Hloubku provedené analýzy považuji za ne zcela 
dostatečnou. Závěry rigorozanta jsou příliš obecné. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Úpravu práce hodnotím jako standardní a velmi dobrou. 
Práce není doplněna tabulkami a grafy, což však není na 
škodu. 

Jazyková a stylistická úroveň Z hlediska chyb v psaní je rigorózní práce na velmi dobré 
úrovni. Stylistická úroveň je odpovídající.  
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6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Při ústní obhajobě by rigorozant měl zodpovědět tyto otázky: 
- Které zásady rozpočtového práva (rozpočtové zásady) jsou porušovány existencí státních 

fondů? 
- Který státní fond v České republice a který ve Slovenské republice by rigorozant zrušil 

a proč? 

Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě Rigorózní práci doporučuji k obhajobě. Při 
obhajobě by rigorozant měl obhájit své pojetí 
rigorózní práce, zejména se vypořádat s námitkou 
její přílišné popisnosti. 

V Praze dne 3. prosince 2015 

doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 
oponent rigorózní práce 

 


