
 
1 

 

 
Univerzita Karlova v Praze 

Právnická fakulta 
Katedra obchodního práva 

 
 
 
 

Posudek oponenta diplomové práce 
 
 
 
Jméno diplomanta: Milan Flanderka 
 
Téma práce: Banka jako obchodní společnost 
 
Rozsah práce: 103 stran (bez seznamu literatury a anotace) 
 
Datum odevzdání práce: 8. 6. 2015 
 
 
1. Aktuálnost tématu: 
Aktuálnost analýzy právní úpravy bank jako obchodních společností je dána dvěma 
skutečnostmi. Za prvé, je to nový zákon o obchodních korporacích, který obsahuje 
úpravu obchodních společností, která se v obecné rovině aplikuje také na banky. Za 
druhé, je to nová regulace bank v právu EU (směrnice CRD IV a nařízení CRR). Obě 
tyto skutečnosti dodávají zvolenému tématu na aktuálnosti.  
 
2. Náročnost tématu: 
Náročnost tématu je dána skutečností, že se autor musel seznámit nejen s českými 
právními předpisy (zákon o bankách, zákon o obchodních korporacích, vyhláška č. 
163/2014 Sb.), ale také s právními předpisy EU (směrnice CRD IV a nařízení CRR), 
které jsou značně rozsáhlé (přesto, že se autor neseznámil podrobněji s prováděcími 
předpisy EU k uvedenému nařízení a směrnici; ostatně rozsah práce by to ani 
neumožňoval). Autor použil metodu komparace obecné právní úpravy akciových 
společností v zákoně o obchodních korporacích se zvláštní právní úpravou bank 
v zákoně o bankách. Dále použil metodu analytickou – deskriptivní. 
 
3. Kritéria hodnocení práce: 
Cílem práce (str. 103) bylo poskytnout základní komparační pohled na vztah mezi 
právní úpravou banky jako akciové společnosti a právní úpravou standardní akciové 
společnosti, která nepodléhá zvláštní právní regulaci. Tento cíl se autorovi podařilo 
úspěšně splnit.  
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Autor prokázal schopnost nejen samostatné práce s právními předpisy (českými i 
evropskými), ale také schopnost samostatných závěrů (např. na str. 5, 70, 71, 76 atd.) a 
dokonce zpracoval určité návrhy na případnou úpravu stávajících právních předpisů. 
Práce je rozdělena na osm kapitol (kromě úvodu a závěru). První kapitola je věnována 
vymezení pojmu banka. Druhá kapitola analyzuje otázku založení a vzniku banky. Za 
stěžejní lze považovat třetí kapitolu, která pojednává o organizaci akciové společnosti 
a banky. Čtvrtá kapitola je věnována otázkám zvláštních povinností a omezeni v rámci 
fungování banky (zejm. obezřetnostním pravidlům – kapitálová přiměřenost a 
angažovanost, ale také finanční asistenci a některým dalším otázkám). Následující tři 
kapitoly jsou věnovány nucené správě v bance, zániku a odnětí bankovní licence, 
zrušení a zániku banky, insolvenci banky a úpravě pojištění vkladů. Poslední kapitola 
poněkud nadbytečně pojednává o činnosti zahraničních bank na území České 
republiky. Lze ocenit skutečnost, že autor odolal zařazení popisu historického vývoje 
bankovnictví, protože zpracování „historického vývoje“ je oblíbenou volbou 
diplomantů, ačkoliv ve většině případů takové „historické úvody“ nepřinášejí nic 
nového a jsou obvykle nadbytečným odklonem od samotného tématu diplomové 
práce. 
Autor využil dostupnou odbornou literaturu k problematice obchodních společností a 
bank. V omezeném rozsahu využil i zahraniční literaturu a judikaturu. Z hlediska 
formálního práce splňuje požadavky kladené na diplomové práce. Práce neobsahuje 
téměř žádné tiskové chyby. Jazyková a stylistická úroveň práce je výborná. 
   
4. Další vyjádření k práci: 
Celkově lze konstatovat, že se jedná o zdařilou práci, která má solidní úroveň. 
Autorovi se předmětnou problematiku podařilo zpracovat originálním způsobem a 
nelze jí vytýkat žádné zásadní nedostatky nebo opomenutí.  
Zajímavé je pojednání autora o pojmu banky v různých právních řádech na str. 3 
(Česká republika, Slovensko, Německo, Spojené státy a Spojené království). 
Zajímavé jsou také úvahy autora o neústavnosti úpravy finanční asistence ve vyhlášce 
č. 163/2014 Sb. 
Diskutabilní je návrh autora, aby se v § 19b zákona o bankách stanovilo, že člen 
představenstva banky odpovědný za obchody s investičními nástroji nesmí být 
současně odpovědným za činnosti související s úvěrovými obchody (str. 71). 
Určitým nedostatkem je, že v souvislosti s pojištěním vkladů (str. 95 a násl.) autor 
opomenul připravovanou novou právní úpravu této problematiky (na základě směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2014/49/EU o systémech pojištění vkladů). 
 
5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě. 
V rámci obhajoby by se autor mohl vyjádřit k otázce, proč jsou banky podrobeny 
poměrně rozsáhlé právní regulaci.  
V souvislosti s vymezením vkladu (na str. 15) by se autor mohl v rámci obhajoby 
vyjádřit k problematice vlastnictví peněžních prostředků svěřených klientem bance 
jako vklad. 
Podle § 1 odst. 4 zákona o bankách banka nesmí vykonávat jiné podnikatelské činnosti 
než ty, které má povoleny v licenci; to ale neplatí pro činnosti vykonávané pro jiného, 
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pokud souvisejí se zajištěním jejího provozu a provozu jí ovládaných jiných bank, 
finančních institucí a podniků pomocných služeb. V rámci obhajoby by autor mohl 
vysvětlit, ve prospěch jakých subjektů může banka vykonávat uvedené činnosti. 
Diskutabilní je názor autora, že základní kapitál plní garanční funkci (str. 24). V této 
souvislosti by autor mohl objasnit, co rozumí „skutečnou výší základního kapitálu“, o 
kterém mluví na straně 25. V této souvislosti by mohl vysvětlit také to, jak chápe 
podstatu a funkci vnitřně stanoveného kapitálu banky (str. 26) a jak chápe pojem 
regulatorní kapitál.  
Zajímavý je závěr autora, že požadavek rozmanitosti při výběru členů orgánů banky je 
absurdní a nesmyslný (str. 50) a v rámci obhajoby by mohl blíže vysvětlit tento svůj 
závěr. 
V rámci obhajoby by autor mohl objasnit, v čem spočívá odlišnost mezi úpravou tzv. 
čínských zdí v § 19b zákona o bankách a návrhem nařízení o strukturálních opatřeních 
v bankovnictví (resp. Liikanenovou zprávou). 
 
6. Doporučení práce k obhajobě. 
Vzhledem k tomu, že práce má (přes dílčí připomínky) výbornou úroveň a splňuje 
všechny formální i obsahové požadavky kladené na diplomové práce, doporučuji ji 
k obhajobě. 
 
7. Navržený klasifikační stupeň: 
Předběžně navržený klasifikační stupeň: 1. 
 
 
V Praze dne: 20. 6. 2015 
 
       …………………………………… 
         JUDr. Štefan Elek, Ph.D., LL.M. 


