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Oponentský posudek disertační práce 

JUDr. Pavlíny Vondráčkové 

na téma: Státní dohled nad finanční činností, 

předkládané k obhajobě na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze  

 

 

Autorka si za téma své disertační práce vybrala problematiku státního dozoru v oblasti 

finanční činnosti, zejména finanční činnosti veřejnoprávních subjektů. Název práce je poplatný 

době zadání tématu disertační práce, neboť od roku 2006, jak autorka sama v práci uvádí, se 

pojem „dohled“ již systematicky vyhrazuje dozorové činnosti na poli finančního trhu. 

Téma jako takové je zaměřeno na všechny dozorové činnosti při nakládání s finančními 

prostředky v nejširším slova smyslu. Zvláštní pozornost je pak věnována oblasti, která je 

v pozitivním právu pojmenována jako finanční kontrola ve veřejné správě a kontrole 

vykonávané Nejvyšším kontrolním úřadem. Tato témata nebývají častým předmětem zkoumání 

v dizertačních pracích, proto jejich výběr hodnotím pozitivně, jako vhodný pro zpracování 

právě do tohoto typu vědecké práce. 

Autorka vytvořila nezvykle rozsáhlou práci, která má celkem 301 stran vlastního textu. 

Systematika práce je následující: Úvod; 1) Teoretická východiska; 2) Regulace; 3) Pojetí 

vybraných institutů v teorii správního práva; 4) Správní, resp. státní dozor; 5) Pojem dohled;  

6) Pojem kontrola; 7) Finanční kontrola ve veřejné správě; 8) Procesní stránka kontroly;  

9) Dohled nad finančním trhem; 10) Externí kontrola; Závěr. Tyto kapitoly se pak dále vnitřně 

člení. 

Tuto vnitřní systematiku práce považuji za vhodně zvolenou. V některých pozdějších 

částech se však autorka vrací zpět k obecným otázkám, které však podle mého názoru mohla 

vyřešit již v úvodních (obecných, teoretických) kapitolách (např. analyzuje pojem „orgán“ 

v kapitole 10.5.4 Postavení Nejvyššího kontrolního úřadu jako orgánu v právním řádu). 

Práce je doplněna prohlášením, poděkováním, seznam použité literatury a dalších 

pramenů, dvěma přílohami, shrnutím, klíčovými slovy a anotací vždy v českém a anglickém 

jazyce. 

Autorka svou práci zpracovala s dostatečným počtem použitých odborných publikací 

jako zdrojů informací. Ačkoliv se jedná o téma zaměřené na českou pozitivněprávní úpravu, 
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k obecným otázkám nebo pojmům, stejně tak i pro srovnání se zahraniční úpravou mohly být 

použity i odborné publikace zahraniční, které však autorkou využity nebyly. Forma užití těchto 

zdrojů včetně formulací citací odpovídá obecným požadavkům. 

Systémem Theses.cz byl nalezen vcelku velký počet dokumentů, které vykazující jistou 

míru shodnosti textu, nicméně míra shody nepřekračuje 5% a jedná se zejména o výňatky textů 

pozitivněprávní regulace. Práci je tedy možno považovat za autentické dílo autorky. 

Práce jen na několika místech obsahuje grafické prvky (zejm. grafy). Je pečlivě 

zpracována a také bez podstatnějších jazykových nedostatků (nalezl jsem jen několik chyb, 

nebo spíše překlepů – např. „mim“ namísto „mimo“ na str. 7; „P- Průcha“ na str. 53; „2001a“ 

na str. 175; „Španělsku)“ pozn. 331 na str. 191; „české republiky“ na str. 232[pokud zde není 

chyba již v citovaném, původním textu]). Osobně bych nadpisy kapitol neuváděl jako poslední 

řádek textu na stránce, ale raději je přesunul na stránku novou (např. kapitoly 2.6; 3.2; 9.3; 

10.3). 

Co se týká formálně-obsahové náplně hlavních kapitol, považuji za vhodně 

koncipovaný úvod práce, kde si autorka vymezuje nejen důvody výběru tématu, ale také cíle 

své práce. Stejně tak v dostatečně rozsáhlém závěru práce autorka vhodně nejen shrnuje obsah 

práce, ale také formuluje své konečné závěry. 

K vlastnímu obsahu práce nemám podstatnějších výhrad, v souhrnu se jedná o práci 

s relativně širokým tématem, které často neumožňuje autorce zcela podrobnou analýzu 

zkoumané problematiky. I přes tento fakt práci považuji za dostatečně analytickou, nikoliv 

popisnou. Zejména počáteční kapitoly jsou zaměřeny převážně teoreticky, když autorka 

systematicky rozebírá jednotlivé pojmy, kterými byla a je v pozitivním právu označována 

dozorová činnost různého charakteru. Následně se pak věnuje jednotlivým pozitivněprávním 

úpravám těchto dozorových činností. 

V práci nacházím jen několik diskutabilních tvrzení nebo témat. Např. v kap. 9.2.18 se 

podle mého názoru jedná o pojištění „pohledávek z vkladů“, nikoliv přímo vkladů (str. 156). 

Navíc limit pojištění je již podle mého názoru harmonizován přímo na hodnotě 100.000 EUR, 

informace, že se jedná o „minimálně“ 100.000 EUR již není aktuální (str. 158). 

Pozitivně hodnotím, že autorka neváhá formulovat své jasné názory na zkoumanou 

problematiku a současně je podporuje dostatečnými argumenty. Stejně tak přidává své osobní 



JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.: Oponentský posudek disertační práce 

 3 

praktické zkušenosti v některých oblastech, nebo informace doplňuje o zajímavé historické 

informace z legislativního procesu nebo je zasahuje do skutkových souvislostí. 

Níže tedy uvádím některé otázky, které by mohly sloužit jako náměty k diskusi při 

obhajobě této práce: 

� Mohla by autorka stručně představit svou systematiku třídění jednotlivých pojmů 

označujících konkrétní dozorové činnosti? 

� Je podle názoru autorky vhodné, aby NKÚ mohl kontrolovat i nakládání obcí a krajů 

s prostředky, které jsou jejich vlastními (tj. finanční činnost v rámci samosprávy)? Jak 

hodnotí případný střet zájmu na veřejné kontrole nakládání s veřejnými prostředky a zájmu 

na samosprávu územních samosprávných celků? (str. 245 a násl.) 

� Jak autorka hodnotí postup legislativních prací na návrhu zákona o řízení a kontrole 

veřejných financí, resp. jeho recentních předchůdcích? (str. 111) 

Celkově pak mohu uzavřít, že předkládanou dizertační práci hodnotím jako vhodnou 

k obhajobě. V rámci této obhajoby pak bude prostor pro diskuzi nejen o výše uvedených 

otázkách. 

 

 

 

 

V Praze dne 15. září 2015     JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 

                  Právnická fakulta  

  Univerzity Karlovy v Praze 


