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Úvod 

Činnost subjektů podnikajících na finančním trhu je jedna z nejvíce regulovaných činností 

v současnosti. Ekonomický diskurz se obecně shoduje, že služby poskytované subjekty 

finančního systému jsou natolik vitální pro fungování hospodářství, že hypertrofovaná 

regulatorní pravidla jsou opodstatněná. Uvedené je podtrženo zkušenostmi s globální finanční 

krize roku 2008, kdy materializace systémového rizika právě ve finančním systému vedla 

ke zpomalení hospodářského růstu ve většině rozvinutých ekonomik. V reakci na globální 

finanční krizi došlo k významnému vývoji v regulaci a dohledu finančního systému, zejména 

pak k rozšíření oblasti pravidel obezřetného podnikání významných institucí a ke vzniku 

nových oblastí dohledu – makroobezřetnostního a dohledu nad řešením krize. Tyto jsou 

z velké části předmětem předkládané diplomové práce.  

Cílem práce je analýza dohledu nad finančním systémem České republiky v prizmatu 

institucionálního a funkcionálního třídění a v návaznosti na jejich vývoj po globální finanční 

krizi. Zatímco teoretická část práce vymezí charakter a modely institucionální organizace 

dohledových orgánů, analytická část identifikuje její prvky promítnuté do české právní úpravy 

a rozebere charakter České národní banky jako orgánu dohledu nad finančním systémem ČR 

integrovaného jak z institucionálního tak funkcionálního hlediska.   

Práce je rozdělena na teoretickou a analytickou část. Teoretická část se zabývá vymezením 

pojmů a jejich ukotvením z hlediska současného finančněprávního a ekonomického diskurzu. 

První kapitola se soustředí na vymezení pojmů finanční systém, finanční trh a rolí subjektů 

finančního systému jako finančních zprostředkovatelů. Důraz je kladen na komparaci 

používaných definic a jejich ekonomického a právního obsahu. Druhá kapitola pojednává o 

regulaci finančního systému obecně. Po charakteristice pojmu a diskuzi důvodů pro regulaci 

následuje obecné vymezení systému práva finančního systému. Předmětem třetí kapitoly je 

vymezení a diskuze dohledových postupů v oboru finančního práva, finančněprávní odlišení 

pojmů státního dozoru, kontroly a dohledu. Čtvrtá kapitola rozlišuje modely institucionální 

organizace dohledu nad finančním systémem a vymezuje dvě nejvýznamnější teoretická 

třídění – institucionální a funkcionální. 

Analytická část práce je zaměřena na dohled nad finančním systémem v České republice. 

První kapitola druhé části analyzuje postavení České národní banky jako integrovaného 

orgánu dohledu nad finančním systémem České republiky. Cílem kapitoly je analyzovat 

oblasti, které jsou společné všem sektorům finančního systému.  Nejprve jsou vymezeny cíle 
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a úkoly České národní banky v ekonomice obecně, poté je pozornost zaměřena na roli České 

národní banky jako orgánu dohledu, její osobní působnost a činnosti. Následující tři kapitoly 

analyzují jednotlivé výkony dohledu v rámci tří vybraných sektorů - bankovního sektoru, 

sektoru kapitálového trhu a sektoru pojišťovnictví. Každá ze tří uvedených kapitol 

identifikuje významný subjekt podnikající v daném sektoru a analyzuje jeho dohled 

v prizmatu funkcionálního třídění dohledu. Na uvedené navazuje pátá kapitola pojednávající o 

ukotvení makroobezřetnostního dohledu a šestá kapitola zaměřující se na úpravu dohled nad 

řešením krize.   

Použitá literatura je založena na stěžejních publikacích české i zahraniční finančněprávní 

teorie, kterou doplňují články odborných periodik a komentářová literatura analyzovaných 

právních předpisů. V práci jsou využity metody deskripce, komparace a kvalitativní analýzy 

právní úpravy vybraných sektorů finančního systému. Spojením analýzy výše uvedených 

teoretických kategorií a faktické právní úpravy práce usiluje o komplexní analýzu výkonu 

obezřetnostní dohledové činnosti v rámci České republiky. 

Závěrem je vhodné zmínit, že oproti textaci názvu práce („Dohled nad finanční činností“) si 

autor práce dále dovoluje podrobit se aktuálně se formujícímu odklonu finančněprávní teorie 

od dosud používaného pojmu finanční trh směrem k širšímu pojmu finanční systém (diskuze 

ke genezi používaných pojmů viz níže kap. 1.1.1) a na dále je používáno, s názvem práce 

odlišné sousloví dohled nad finančním systémem. 
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1 Teoretické vymezení pojmů 

1.1 Finanční systém, finanční trh, bankovní systém 

1.1.1 Finanční systém 

Pojem finanční systém je nejmladší z diskutovaných pojmů
1
. Účel jeho právního vymezení lze 

spatřovat dvojí. 

V souladu s trendem novelizací unijní legislativy byl do českého právního řádu 

inkorporován
2,3

 pojem finanční systém, aniž by byl doplněn o legální definici vymezenou 

v pozitivním právu. Tak například § 2 odst. 2 písm. e) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní 

bance ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZoČNB“) stanoví, že jedním z cílů České 

národní banky je rozpoznávat, sledovat a posuzovat rizika ohrožení stability finančního 

systému a v zájmu předcházení vzniku nebo snižování těchto rizik přispívat prostřednictvím 

svých pravomocí k odolnosti finančního systému a udržení finanční stability.
4
 Definicí pojmu 

finanční systém tudíž implicitně dochází k vymezení předmětu makroobezřetnostní politiky 

České národní banky jako takové.  

Za druhé je v současné době vedena diskuze nad změnou označení podoboru finančního práva 

jako právo finančního systému.
5
 Důvodem je reakce na aktuální vývoj české a unijní 

legislativy a odborné praxi, v jejímž důsledku vzniká potřeba širšího pojmu, než je dosavadní 

                                                 
1
 KARFÍKOVÁ, M. a kol. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer, 2018. Právní 

monografie (Wolters Kluwer ČR). ISBN 9788075529350, str. 205, srovn. KOHAJDA, Michael, BAKEŠ, Milan. 

Finanční systém, finanční trh, nebo kapitálový trh jako definiční znak podoboru finančního práva? Acta 

Universitatis Carolinae. Iuridica 1/2018, 2018, Vol. LXIV, str. 27-34 nebo KOHAJDA, M. Právo finančního 

systému jako podobor finančního práva? Daně a finance.roč. 24, 2016, Supplementum, s. 36-39 
2
 zákonem č. 227/2013 Sb. ze dne 20 června 2013, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, 

ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Jeho začlenění má odrážet ekonomický, právní a 

institucionální vývoj v rámci výkonu dohledu, definovat a zdůraznit roli centrálních bank při zabezpečení 

fungování finančního systému a jeho stability. 
3
 Důvodová zpráva k zákonu č. 227/2013 hovoří o finančním systému jako o „soubor[u] finančních institucí a 

jimi tvořených sektorů (bankovní sektor, sektory pojišťoven a penzijních fondů, sektor kolektivního investování 

apod.), dále trhů (peněžní trh, kapitálový trh, devizový trh apod.), finančních aktiv (akcie, dluhopisy, finanční 

deriváty apod.), finančních produktů a služeb (poskytování úvěrů, pojištění, nákup cenných papírů, platební styk, 

investiční poradenství apod.), infrastruktury zajišťující fungování trhů (platební systém, vypořádací systém, 

burza cenných papírů, centrální depozitář cenných papírů apod.), veřejných autorit (úřady zodpovědné za 

regulaci a dohled nad finančními trhy, centrální banky) a případně i klientů finančních institucí a uživatelů 

finančních služeb.“ (zvláštní část, k bodům 5 a 6 (§ 2 odst. 1). Z hlediska finančněprávní teorie je ovšem potřeba 

jasnějšího vymezení, které stanoví jeho hranice jak v pozitivním právu, tak v právní teorii.  
4
 Ustanovení určí Českou národní banku jako tvůrce makroobezřetnostní politiky a orgán v České republice 

příslušný k jejímu prováděním. Zdroj ustanovení lze dohledat v doporučení Evropské rady pro systémová rizika 

ze dne 22. prosince 2011 (Recommendation of European Systemic Risk Board on the macro-prudential mandate 

of national authorities ESRB/2011/3). Blíže viz kap. 2.5. 
5
 srovn. KOHAJDA, Michael, BAKEŠ, Milan. Finanční systém, finanční trh, nebo kapitálový trh jako definiční 

znak podoboru finančního práva? Acta Universitatis Carolinae. Iuridica 1/2018, 2018, Vol. LXIV, str. 27-34 

nebo KOHAJDA, M. Právo finančního systému jako podobor finančního práva? Daně a finance. roč. 24, 2016, 

ISSN 1801-6006 Supplementum, s. 36-39 
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pojem finanční trh.
6
 Vymezení pojmu finanční systém a jeho odlišení od pojmu finanční trh 

tak povede mimo jiné i k jasnému teoretickému vymezení práva finančního systému jako 

finančněprávní kategorie.  

1.1.1.1 Finanční systém podle české finančněprávní teorie 

V české finančněprávní teorii podává vymezení pojmu finanční systém Kohajda a Bakeš 

v článku Finanční systém, finanční trh, nebo kapitálový trh jako definiční znak podoboru 

finančního práva?
7
. Tato definice je rovněž diskutována Kohajdou

8
 a použita v aktuální 

učebnici v kapitole 2.2 Právo finančního systému
9
. Pro účely další diskuze bude použita 

textace v článku Kohajdy a Bakeše
10

, nikoli však v důsledku odlišností v definici
11

, ale pro 

její aktuálnost ve vztahu k datům publikace obou dalších zmíněných prací.  

Kohajda a Bakeš definují pojem finanční systém jako „souhrn všech druhů finančních trhů 

včetně subjektů, které se na těchto trzích střetávají s nabídkou a poptávkou po relativně 

disponibilních peněžních prostředcích, a dále subjektů poskytujících finanční služby, a to 

zejména právě subjektům, které se na trzích střetávají, přičemž tyto subjekty a jimi 

poskytované finanční služby dohromady vytvářejí infrastrukturu umožňující vznik, změnu a 

zánik právních vztahů, jejichž předmětem je nakládání s peněžními prostředky, zejména jejich 

ukládání, výměnu za jiné formy nástrojů na trzích obchodovaných, jejich zapůjčování jiným 

subjektům a jejich převody mezi subjekty, přičemž i souhrn těchto právních vztahů je nutno do 

finančního systému zahrnout. Následně je pak finanční systém dotvářen orgány sekundární 

regulace a dohledu, většinou veřejnoprávního charakteru, které vykonávají pravomoci 

spočívající v tvorbě právní regulace, v autoritativním individuálním rozhodování a 

v porovnávání právem požadovaného a skutečného jednání subjektů zapojených ve finančním 

systému s možným následným vyvozováním důsledků předpokládaných právní regulací.“
12

 

Za účelem další diskuze lze v rámci uvedené definice rozlišovat následující kategorie: 

i. všechny druhy finančních trhů; 

                                                 
6
 KOHAJDA, Michael, BAKEŠ, Milan. Finanční systém, finanční trh, nebo kapitálový trh jako definiční znak 

podoboru finančního práva? Acta Universitatis Carolinae. Iuridica 1/2018, 2018, Vol. LXIV, ISSN 0323-0619, 

str. 33-34 
7
 KOHAJDA, Michael, BAKEŠ, Milan. opt. cit. sub 6, str. 27-34 

8
 KOHAJDA, M. Právo finančního systému jako podobor finančního práva? Daně a finance.roč. 24, 2016, ISSN 

1801-6006, Supplementum, str. 36-39 
9
 Kapitola 2.2 Právo finančního systému In: KARFÍKOVÁ, M. a kol. opt. cit. sub 1,  str. 205-206  

10
 KOHAJDA, Michael, BAKEŠ, Milan. opt. cit. sub 6, str. 27-34 

11
 Ve skutečnosti k mírným odchylkám v textaci definice v jednotlivých publikacích dochází, nicméně diskuzi o 

nich lze vzhledem k účelu práce pominout. 
12

 KOHAJDA, Michael, BAKEŠ, Milan. opt. cit. sub 6, str. 30 
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ii. subjekty, které na těchto trzích nabízejí nebo poptávají relativně disponibilní 

prostředky; 

iii. relativně disponibilní prostředky jako předměty právních vztahů vytvářených subjekty 

finančního systému; 

iv. subjekty, které na těchto trzích poskytují finanční služby; 

v. poskytované finanční služby jako předměty právních vztahů vytvářených subjekty 

finančního systému; 

vi. souhrn právních vztahů mezi subjekty finančních trhů; 

vii. orgány regulace a dohledu. 

1.1.1.2 Finanční systém podle nařízení (EU) č. 1092/2010 

Zatímco český zákonodárce ponechává pojem finanční systém více méně nedefinován, jeho 

definice se objevuje v unijní legislativě v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 

1092/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o makroobezřetnostním dohledu nad finančním 

systémem na úrovni Evropské unie a o zřízení Evropské rady pro systémová rizika (dále jen 

„nařízení ESRB“)
13

, jehož ustanovení čl. 2 písm. b) definuje finanční systém jako veškeré 

finanční instituce, trhy, produkty a tržní infrastruktury. Dále je v čl. 2 písm. a) definována 

finanční instituce jako „jakýkoli podnik, na který se vztahují právní předpisy uvedené v čl. 1 

odst. 2 Nařízení (EU) č. 1093/2010, (EU) č. 1094/2010 a (EU) č. 1095/2010
14

, jakož i jakýkoli 

jiný podnik nebo subjekt v Unii, jehož hlavní předmět činnosti je podobné povahy“. Na 

základě uvedeného lze shrnout, že do výše uvedené definice spadají dvě kategorie: 

i. pozitivním právem vymezené a předvídané subjekty;  

                                                 
13

 Nařízení (EU) č. 1092/2010 zřizuje Evropskou radu pro systémová rizika („ESRB“), určuje ji jako součást 

Evropského systému dohledu finančního systému („ESFS“), stanovuje její organizaci, cíle a úkoly. Motivací ke 

zřízení ESRB je publikace tzv. de Larosièrovy zprávy ze dne 25.4.2009, která mimo jiné doporučila zřídit orgán 

s celounijní pravomocí pověřený dohledem nad riziky ve finančním systému. (srovnej například recitál Nařízení 

(EU) č. 1092/2010, kap. 1.2.4 o Lamfalussyho procesu této práce, nebo pro komplexní diskuzi viz De Larosiere, 

J. a kol. The High-level Group on Financial Supervision in the EU. 2009, Brussels, dostupné na: 

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/ 

docs/de_larosiere_report_en.pdf; nebo např. De LAROSIERE, J. Remaining European and Global Challenges, 

In: CARNEY, Mark. Regulatory reforms and remaining challenges. Washington, DC: Group of Thirty, 2011. 

ISBN 1567081525, str. 29-34 
14

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského 

orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení 

rozhodnutí Komise 2009/78/ES, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010, ze dne 24. 

listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké 

penzijní pojištění), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/79/ES, Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu 

dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení 

rozhodnutí Komise 2009/77/ES 
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ii. subjekty, jejichž hlavní předmět činnosti je podobné povahy; produkty a tržní 

infrastruktury.  

Ve srovnání s definicí Kohajdy a Bakeše se zdá, že definice obsažená v nařízení (EU) č. 

1092/2010 je užší. Uvedené lze dokumentovat na příkladu nepodnikající fyzické osoby 

nabízející své disponibilní prostředky jako vklad bance. Na pomyslném trhu by tato osoba 

vystupovala na straně nabídky, banka na straně poptávky a cenou na daném trhu by byla 

obecně úroková sazba.
15

 Jako taková by nepodnikající fyzická osoba tudíž spadala do 

kategorie subjektů, které se na finančních trzích střetávají s nabídkou a poptávkou po 

relativně disponibilních peněžních prostředcích (kategorie ii. definice Bakeše a Kohajdy). 

Tatáž osoba by však nespadala do kategorie finančních institucí, produktů nebo tržních 

infrastruktur použitých v definici nařízení (EU) č. 1092/2010. Nebyla by totiž podnikem 

podle čl. 2 písm. a) alinea první Nařízení (EU) č. 1092/2010 (kategorie i.). Vzhledem k tomu, 

že u ní nelze uvažovat o hlavním předmětu činnosti podobné povahy jako shora vyjmenované, 

fakticky u ní nelze uvažovat o hlavním předmětu činnosti vůbec, nespadala by ani do 

zbytkové kategorie ii. Lze rovněž doplnit, že podle shora uvedené argumentace by dle 

definice Bakeše a Kohajdy uvažovaná nepodnikající osoba do rámce pojmu finanční systém 

sice spadala, ale pravděpodobně nikoli jako subjekt. Tento názor lze opřít i o obecný výčet 

subjektů finančního systému podávaný Kohajdou, který je rozděluje na „orgány veřejné moci, 

které jsou ve finančním systému činné“
16

 a na „finanční instituce, které poskytují své finanční 

služby a jiným způsobem vstupují do právních vztahů ve finančním systému“
17

. Diskutovaná 

otázka je, pravděpodobně, v prizmatu celého podoboru práva finančního systému spíše 

okrajová, nicméně dokumentuje posun od definice nařízení (EU) č. 1092/2010, které zahrnuje 

pouze „regulované a regulující subjekty“, k definici Bakeše a Kohajdy, která je, zdá se, 

rozšířena i na subjekty „neregulované“ právem finančního systému.  

1.1.2 Právo finančního systému 

Na základě výše uvedeného vymezení lze na právo finančního systému nahlížet jako na 

„soubor právních norem regulujících jak finanční systém jako celek, dohled nad ním a 

nástroje, které mohou být použity pro dosažení a zajištění jeho stability, tak i subjekty jako 

prvky finančního systému, které mají silný finančněprávní charakter.
18

“ Jedná se o podobor 

práva finančního se silnými veřejnoprávními prvky a s přesahem zejména do práva 

                                                 
15

 srov. charakteristiku úvěrového trhu kap. 1.1.4.1.  
16

 KARFÍKOVÁ, M. a kol. opt. cit. sub 1, str. 209 
17

 KARFÍKOVÁ, M. a kol. opt. cit. sub 1, str. 209 
18

 KARFÍKOVÁ, M. a kol. opt. cit. sub 1, str. 209 
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správního
19

, pro úplnost lze doplnit i přesah do práva ústavního
20

 a trestního
21

. Právo 

finančního systému je rovněž úzce propojeno s právem bankovním, pojišťovacím a právem 

kapitálového trhu, šířeji pak i s právem měnovým a devizovým.
22

 Subjekty těchto právních 

oblastí vystupují jako subjekty, resp. prvky, finančního systému jako celku. 

1.1.3 Subjekty práva finančního systému 

Jak již bylo výše podáno, Kohajda rozlišuje dvě základní kategorie subjektů finančního 

systému a to subjekty finanční správy a finanční instituce. Za finanční instituce lze obecně 

považovat „každého podnikatele, který ve finančním systému nabízí své finanční služby 

potenciálním nebo již současným klientům“
23

. Potud jde o pojem s totožným obsahem jako 

finanční instituce použitá v definicí nařízení (EU) č. 1092/2010. Mezi významné typy 

finančních institucí můžeme zařadit: 

bankovní sektor: 

 banky (§ 1 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „ZoB“) a stavební spořitelny (podle § 2 odst. 1 zákona č. 96/1993 Sb., o 

stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „ZStSp“)), 

 družstevní záložny (podle § 1 odst. 2 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních 

družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České 

národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „ZSÚD“)), 

 pobočky zahraničních bank (podle § 1 odst. 6 ZoB) 

sektor pojišťovnictví: 

 pojišťovny (§ 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZPoj“)), 

 zajišťovny (§ 3 odst. 1 písm. g) ZPoj), 

                                                 
19

 KARFÍKOVÁ, M. a kol. opt. cit. sub 1, str.  209 
20

 čl. 98 Ústavy ČR   
21

 například některé trestné činy z hlavy VI zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku 
22

 KARFÍKOVÁ, M. a kol. opt. cit. sub 1, str. 209   
23

 KARFÍKOVÁ, M. a kol. opt. cit. sub 1, str. 210 
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 pojišťovací zprostředkovatele (podle § 4 odst. 1 zákona č. 38/2004 Sb., o 

pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZPojZ“) 

sektor kapitálového trhu: 

 obchodníci s cennými papíry (podle § 5 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na 

kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPKT“) 

 investiční zprostředkovatelé (podle § 29 ZPKT) 

 vázaní zástupci (podle § 32a ZPKT) 

 investiční společnosti (podle § 7 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech 

a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“) 

 investiční fondy (podle § 8 ZISIF) 

sektor nebankovních subjektů peněžního trhu: 

 platební instituce (podle § 7 zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZPS“) 

 instituce elektronických peněž (§ 66 ZPS) 

z hlediska obhospodařování majetku, resp. relativně disponibilních peněžních prostředků: 

 penzijní společnosti (§ 29 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, 

ve znění pozdějších předpisů) 

subjekty infrastruktury trhu a další činnosti: 

 tvůrci trhu (§ 4b odst. 4 ZPKT) 

 ratingové agentury (čl. 3 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1060/2009 ze dne 16. září 2009 o ratingových agenturách) 

 centrální depozitáře (§ 100 ZPKT) 

 provozovatele vypořádacího systému s neodvolatelností zúčtování (§ 90 ZPKT) 

 provozovatelé platebních systémů s neodvolatelností zúčtování (podle § 117 ZPS) 

 ústřední protistrany (čl. 2 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 

648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a 

registrech obchodních údajů) 
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 registry obchodních údajů (čl. 2 odst. 2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a 

registrech obchodních údajů) 

a orgány veřejné moci, které vykonávají dohled nad finančním trhem, resp. regulují finanční 

trh (subjekty finanční správy): 

 Evropská komise 

 Evropský parlament 

 Rada Evropské unie 

 Evropská centrální banka  

 Evropská rada pro systémové rizika (ESRB) (čl. 1 odst. 1 nařízení ESRB) 

 Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) (čl. 1 odst. 1 Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského 

orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 

716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (dále jen „nařízení EBA“)) 

 Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) (čl. 1 

odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 ze dne 24. 

listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro 

pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), o změně rozhodnutí č. 

716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/79/ES (dále jen „nařízení EIOPA“)) 

 Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) (čl. 1 odst. 1 Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského 

orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 

716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (dále jen „nařízení ESMA“)) 

 Česká národní banka (dále také jako „ČNB“) (čl. 98 Ústavy ČR , § 1 zákona č. 6/1993 

Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů)  

 Ministerstvo financí České republiky (dále také jako „MFČR“) (§ 4 zákona č. 2/1969 

Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, 

ve znění pozdějších předpisů)  

1.1.4 Finanční trh 

I když se jedná o pojem relativně tradiční, legální definici pojmu finanční trh pozitivněprávní 

úprava rovněž nenabízí. Finančněprávní definici pojmu finanční trh podává Bakeš jako 
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„systém vztahů, nástrojů, subjektů a institucí umožňujících shromažďování, soustřeďování, 

rozdělování a rozmísťování dočasně volných peněžních prostředků na základě nabídky a 

poptávky.“
24

 Pro srovnání, z ekonomického hlediska vymazuje Dvořák finanční trh jako 

„systém institucí a instrumentů zabezpečujících pohyb peněz a kapitálu ve všech formách mezi 

různými ekonomickými subjekty na základě nabídky a poptávky“
25

. Dvořákova definice 

finančního trhu je založena na ekonomických vazbách mezi subjekty v ekonomice. Podle 

ekonomické teorie vzniká v ekonomice situace, kdy část subjektů disponuje přebytkem 

peněžních prostředků a část jejich nedostatkem. Pokud použijeme obecnou definici trhu jako 

místa, kde dochází ke střetu nabídky s poptávkou
26

, lze na finanční trh pohlížet jako na místo 

(prostředí), kde se střetávají subjekty nabízející peněžní prostředky (tzv. přebytkové subjekty, 

věřitelé) se subjekty, které peněžní prostředky poptávají (tzv. deficitní subjekty, dlužníci). 

Z tohoto hlediska je pak finanční trh součástí tržního mechanismu redistribuce, kdy jsou volné 

peněžní prostředky přesouvány od přebytkových subjektů k subjektům deficitním. Deficitní 

subjekty tímto způsobem financují svou aktivitu.
27

 Tato tzv. alokační funkce je základním 

účelem existence finančního trhu a stěžejním předpokladem pro fungování tržního 

hospodářství. 

Z hlediska funkcí Bakeš rozlišuje tři základní funkce finančního trhu:  

 „soustřeďování (akumulace, agregace) dočasně volných peněžních zdrojů; 

 rozmísťování (alokace) peněžních prostředků tam, kde je jejich využití nejefektivnější; 

 zapojování (mobilizace) volných zdrojů do ekonomického procesu“
28

. 

Z ekonomického pohledu je alokace finančních prostředků prostřednictvím finančního trhu 

prováděna v zásadě dvojím způsobem: a) přímo mezi přebytkovými a deficitními subjekty, 

nebo b) nepřímo prostřednictvím finančních zprostředkovatelů. Tzv. přímé financování je 

charakterizováno absencí mezičlánku mezi přebytkovým a deficitním subjektem. Oproti tomu 

nepřímé financování je typické přítomností třetího subjektu – finančního zprostředkovatele 

                                                 
24

 BAKEŠ, Milan. a kol. Finanční právo. 6., upr. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. ISBN 978-80-7400-440-7. str. 

102 
25

 REVENDA, Zbyněk. a kol. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 4. vyd. Praha: Management Press, 2005. ISBN 

8072611321, str. 97 
26

 MANKIW, N. Gregory. Principles of microeconomics. 4th ed. Mason, OH: Thomson South-Western, c2007. 

ISBN 978-0324319163, str. 63 
27

 U podnikajících subjektů se tak může jednat o nákup dlouhodobého majetku (např. výrobní haly, stroje, vývoj 

technologického řešení), nebo krátkodobého majetku (např. vstupů, zásob, polotovarů vstupujících dále do 

výroby). U nepodnikajících subjektů je tímto způsobem standardně financován nákup nemovitosti k bydlení, 

nebo spotřebních statků.  
28

 BAKEŠ, Milan. a kol. opt. cit. sub 24, str. 102 
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(sensu lato)
29

, který transfer peněžních prostředků mezi přebytkovým a deficitním subjektem 

realizuje.
30

  

Přímé financování, které je procesem inherentně zatíženým mnoha druhy transakčních 

nákladů (náklady na vyhledání vhodného investora/příjemce dočasně volných finančních 

prostředků, náklady transakce, náklady na monitoring splácení/plnění atd.), je ve srovnání 

s nepřímým financováním (u něhož jsou transakční náklady přeneseny na finančního 

zprostředkovatele) relativně složitější a časově náročnější.  

Podle Bakeše a Kohajdy je právě forma nepřímého financování charakteristická pro pojem 

finanční trh,
31

 a činí ji tak kritériem odlišení ve vztahu k pojmu finanční systém. Potud lze na 

finanční trh pohlížet jako na podmnožinu pojmu finanční systém, jelikož „[finanční systém] 

má širší funkce – zajišťuje stabilitu peněžních prostředků v lokální měně nebo pohyb 

peněžních prostředků nejen za účelem uskutečnění nepřímého financování, ale i pro přímé 

financování nebo pro běžné platby za poskytnuté služby nebo dodané zboží...“
32

. 

1.1.4.1 Dělení finančních trhů 

Ekonomická a finančněprávní teorie tradičně rozlišuje mezi několika druhy finančních trhů
33

. 

Z hlediska doby splatnosti obchodovaných investičních nástrojů a dominantních subjektů 

vystupujících na předmětných trzích Dvořák rozlišuje mezi trhem peněžním, kapitálovým a 

úvěrovým.
34

   

Na peněžním trhu jsou na úvěrovém principu obchodovány nástroje s krátkodobou splatnosti 

(obvykle do jednoho roku). Dominantní postavení zde zastávají banky, centrální banka a 

rovněž stát jako emitent krátkodobých pokladničních poukázek jako významného, na 

peněžním trhu obchodovaného, finančního nástroje.
35

 Z pohledu obchodní činnosti bank je 

tento trh ekonomickou teorií označován rovněž jako trh s likviditou, nebo mezibankovní trh. 

Nebankovní subjekty (např. domácnosti, nefinanční podniky) se obvykle směny finančních 

nástrojů na tomto trhu neúčastní. Dochází zde převážně k přesunu velkých objemů 

                                                 
29

 V uvedeném případě je pojem finanční zprostředkovatel používán ve smyslu ekonomické teorie jako tzv. 

intermediary (prostředník) mezi dvěma stranami transakce. Pro „funkce“ finančního zprostředkovatele viz kap. 

1.1.5.2 níže. 
30

 REVENDA, Zbyněk. a kol. opt. cit. sub 25, str. 106 
31

 KOHAJDA, Michael, BAKEŠ, Milan. opt. cit. sub 6, str. 31 
32

 KOHAJDA, Michael, BAKEŠ, Milan. opt. cit. sub 6,, str. 32 
33

 k diskuzi o použití pojmu finanční trh v singuláru nebo plurálu viz. KOHAJDA, Michael, BAKEŠ, Milan. opt. 

cit. sub 6, str. 31. Pro účely této kapitoly vystačí shrnout, že je možné používat obojí. Zejména při rozlišování 

druhů finančních trhů je vhodné se přidržet plurálu.  
34

 REVENDA, Zbyněk. a kol. opt. cit. sub 25, str. 99-102 
35

 REVENDA, Zbyněk. a kol. opt. cit. sub 25, str. 99-100 
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nezajištěných depozit a k repo obchodům s centrální bankou, jimiž banky získávají likvidní 

prostředky pro svou činnost. 

Kapitálový trh Dvořák vymezuje jako „systém institucí a instrumentů zabezpečující pohyb 

střednědobého a dlouhodobého kapitálu mezi ekonomickými subjekty pomocí různých forem 

cenných papírů.“
36

 Finanční nástroje obchodované na tomto trhu jsou charakteristické 

střednědobou, resp. dlouhodobou splatností, nebo jim není přiřazena splatnost vůbec; jsou 

jimi převážně dluhové a majetkové cenné papíry, či stále více využívané deriváty na 

dlouhodobé instrumenty.  Z hlediska subjektů vystupujících na trhu je kapitálový trh více 

různorodý nežli trh peněžní. Kromě bankovních institucí a investorů do dluhových a 

majetkových cenných papírů se směny účastní i jejich emitenti skrze primární úpisy 

finančních nástrojů (tzv. initial public offerings, nebo emise dluhových cenných papírů). 

Upisovateli jsou především významné finanční a nefinanční subjekty (obchodní společnosti). 

Konečně úvěrový trh pak doplňuje strukturu celkového finančního trhu o zbývající 

nebankovní subjekty. Podle Dvořáka je definován jako „systém institucí a instrumentů 

zabezpečujících pohyb kapitálu na úvěrovém principu mezi bankami a nebankovním 

sektorem.“
37

 Z hlediska splatnosti mohou mít obchodované finanční nástroje jak krátkodobý, 

tak dlouhodobý charakter. Oproti kapitálovému trhu se úvěrový trh odlišuje využitím 

úvěrového principu a finanční nástroje lze obvykle zařadit jako určité typy úvěrů. Na 

úvěrovém trhu vystupují jak banky, tak nebankovní subjekty, tedy nefinanční podniky i 

drobní vkladatelé v podobě nepodnikajících fyzických osob. Tito na úvěrovém trhu ukládají 

své přebytečné finanční prostředky (úspory) a poptávají finanční prostředky pro svou aktivitu 

(úvěry).  

Kohajda ve svém členění rozlišuje pouze peněžní a kapitálový trh a to na základě doby 

splatnosti finančního nástroje.
38

 Evropská centrální banka zase rozlišuje mezi peněžním, 

dluhovým a akciovým trhem, tedy zejména na základě obchodovaného finančního nástroje.
39

  

Z hlediska teritoriálního sídla účastníků trhu a měny, ve které transakce probíhají, lze 

rozlišovat mezi zahraničními, eurounijními a národními trhy.
40

 Podle doby mezi sjednáním 

obchodu a jeho realizací lze odlišit trhy spotové, pro které je obvyklé, že k realizaci dochází 

                                                 
36

 REVENDA, Zbyněk. a kol. opt. cit. sub 25, str. 101 
37

 REVENDA, Zbyněk. a kol. opt. cit. sub 25, str. 102 
38

 KARFÍKOVÁ, M. a kol. opt. cit. sub 1, str. 207 
39

 EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA. Financial markets. In ecb.europa.eu [online].  
40

 REVENDA, Zbyněk. a kol. opt. cit. sub 25, str. 102-104 
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bezprostředně po uzavření transakce, od trhů termínovaných, pro které je charakteristické 

sjednávání kontraktů, jejichž plnění proběhne ve stanoveném termínu v budoucnu.
41

 Konečně 

lze finanční trhy rovněž dělit na primární a sekundární. Na primárním trhu dochází k tzv. 

emisi cenných papírů, které přechází od subjektů poptávajících volné finanční prostředky 

k investorům. Na sekundárním trhu jsou pak obchodovány emitované cenné papíry na základě 

různých strategií mezi samotnými investory.
42

 

1.1.4.2 Finanční služba a finanční produkt 

Pro úplnost je vhodné dodat vymezení pojmů finanční služba a finanční produkt tak, jak jsou 

vymezeny Kohajdou.
43

 Jako finanční službu Kohajda označuje „činnost poskytovanou 

podnikatelem, který podle požadavků pozitivněprávní regulace má být finanční institucí 

autorizovanou příslušným orgánem, jejímž předmětem je nakládání s peněžitým plněním 

v různých podobách, a to za úplatu“
44

. Pro finanční službu je tedy charakteristická existence 

její pozitivněprávní úpravy (zejména ve vztahu k subjektu finančního systému, který danou 

finanční službu poskytuje), předmět nakládání s peněžitým plněním a úplatnost. Pojmu 

finanční produkt Kohajda přisuzuje podobný význam jako finanční službě, když uvádí, že se 

jedná o synonyma a rozdíl je zejména lingvistický.
45

 V praxi je tyto pojmy často složité 

odlišit. Příkladmo lze uvést, že při prodeji úrokového swapu bankou nefinančnímu subjektu 

lze mluvit o dodání zboží – finančním produktu; oproti tomu u zprostředkování uzavření 

takového kontraktu s třetí stranou by se jednalo o poskytnutí poradenství – tedy o finanční 

službu. Pojem finanční služby je hojně používán pozitivním právem nicméně jeho obsah se 

liší mezi jednotlivými specializovanými úpravami a poskytujícími subjekty.  

1.1.4.3 Finanční sektor 

Na konec této subkapitoly je vhodné doplnit, že v soudobém pozitivním právu se lze rovněž 

setkat s pojmem finanční sektor, v této kapitole dosud neřešeným. Jeho definice je obsažena 

v zákoně č. 377/2005 Sb., ze dne 19. srpna 2005 o doplňkovém dohledu nad bankami, 

spořitelními a úvěrními družstvy, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních 

konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (dále jen „ZoFiKon“). Jeho role a 

postavení z hlediska české legislativy vztahující se k dohledu nad bankami budou podána 

                                                 
41

 REVENDA, Zbyněk. a kol. opt. cit. sub 25, str. 105 
42

 REVENDA, Zbyněk. a kol. opt. cit. sub 25, str. 99, srov. KARFÍKOVÁ, M. a kol. opt. cit. sub 1, str . 207 
43

 viz Kapitola 2.2.3 Obecné vymezení subjektu finančního systému In: KARFÍKOVÁ, M. a kol. opt. cit. sub 1, 

str. 209-212 
44

 KARFÍKOVÁ, M. a kol. opt. cit. sub 1, str. 212 
45

 KARFÍKOVÁ, M. a kol. opt. cit. sub 1, str. 212 
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podrobněji níže (v kap. 2.1.4). Pro účely této kapitoly postačí shrnout, že ZoFiKon 

transponuje úpravu unijních předpisů týkající se výkonu doplňkového dohledu nad 

regulovanými osobami působícími ve finančních konglomerátech a vztahů mezi orgány 

pověřenými výkonem dohledu
46

. Pojem finanční sektor je definován v § 3 odst. 1 ZoFiKon, 

jako sektor, do kterého se zahrnují „smíšené finanční holdingové osoby, a osoby z bankovního 

sektoru, sektoru pojišťovnictví a sektoru investičních služeb“. Pozitivní právo zde rozlišuje tři 

sektory - bankovní sektor, sektor pojišťovnictví a sektor investičních služeb, které jsou dále 

vymezeny v § 3 odst. 2, odst. 3, odst. 4 ZoFiKon respektive. Z pohledu finančněprávní teorie 

lze spatřovat pojem finanční sektor jako podmnožinu pojmu finanční trh, resp. pojmu finanční 

systém. Podle legální definice totiž finanční sektor nezahrnuje osoby, které netvoří finanční 

konglomeráty podle § 4 ZoFiKon. Například tvůrci trhu
47

 nebo ratingové agentury
48

 stojí 

podle ZoFiKon mimo finanční sektor, lze je však zařadit mezi subjekty finančního trhu, resp. i 

finančního systému. Současně do finančního sektoru nezahrneme veřejnoprávní orgány 

působící na finančním trhu (subjekty finanční správy). 

1.1.5 Role subjektů finančního systému jako finančních zprostředkovatelů (sensu lato) 

Za účelem objasnění fungování finančního systému a role transakčních nákladů a 

transformace kapitálu v ekonomice je příhodné popsat ve větším detailu roli subjektů 

finančního systému jako finančních zprostředkovatelů, tedy těch subjektů, kteří vystupují jako 

prostředníci ve shora uvedené formě přímém a nepřímém financování. Z ekonomického 

hlediska jsou základními funkcemi finančního zprostředkování:
49

 

 transformace peněz a kapitálu; 

 redukce transakčních nákladů; 

 monitorování bonity dlužníků a informační servis; 

 racionalizace platebního systému.  

Transformace peněz a kapitálu 

Transformací peněž a kapitálu je míněna přeměna volných finančních prostředků získaných 

od přebytkových subjektů do formy a struktury, která je poptávána subjekty deficitními. Jako 

nejdůležitější formy transformace peněz Revenda uvádí kvantitativní, časovou a teritoriální 

                                                 
46

 § 1 ZoFiKon 
47

 podle § 4b odst. 4 ZPKT 
48

 podle čl. 3 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 ze dne 16. září 2009 o 

ratingových agenturách 
49

 REVENDA, Zbyněk. a kol. opt. cit. sub 25, str. 106-108 
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transformaci, transformaci z hlediska obchodovatelnosti a z hlediska úvěrového rizika.
50

 O 

kvantitativní transformaci se jedná v případě, kdy finanční zprostředkovatel získané peněžní 

prostředky od přebytkových subjektů poskytuje deficitním subjektům v odlišném objemu 

(denominaci). Časová transformace je navázána na situaci, kdy dochází k odlišnosti doby 

splatnosti aktiv a pasiv finančního zprostředkovatele. Typicky v případě bank se jedná o 

krátkodobé závazky na straně pasiv (vklady střadatelů) a dlouhodobé pohledávky na straně 

aktiv (úvěry dlužníkům). Teritoriální transformaci peněz realizuje finanční zprostředkovatel v 

případě, kdy získává a poskytuje finanční prostředky v odlišných teritoriích, ať už vnitrostátně 

nebo mezinárodně. Transformací z hlediska obchodovatelnosti je míněna schopnost 

finančního zprostředkovatele držet na straně aktiv obtížně obchodovatelné finanční nástroje a 

na straně pasiv takto poskytnuté pohledávky financovat jednoduše obchodovatelnými 

finančním nástroji a vice versa. Konečně k transformaci z hlediska úvěrového rizika dochází v 

situaci, kdy finanční zprostředkovatel snižuje pomocí metod řízení rizik úvěrové riziko (riziko 

selhání protistrany), kterému by jinak byly přebytkové subjekty vystaveny přímo.
51

  

Redukce transakčních nákladů 

Při realizaci přesunu volných peněžních prostředků mezi subjekty v ekonomice dochází ke 

vzniku nákladů spojených s transakcí. Revenda
52

 jmenuje náklady spojené s vyhledáním 

přijatelných protistran, negociační proces a další správní a administrativní náklady. Mimo 

uvedené lze doplnit, že i náklady na výše uvedené formy transformace peněz a kapitálu mají 

charakter transakčních nákladů.  Při alokaci způsobem přímého financování jsou tyto náklady 

rozloženy mezi smluvní strany a případně jejich partnery. U nepřímého financování nese 

transakční náklady obvykle z velké části finanční zprostředkovatel. Z hlediska ekonomické 

teorie je dovozováno, že snížení transakčních nákladů má zpravidla za důsledek vyšší 

pravděpodobnost uzavření transakce, resp. vyšší počet transakcí. 

                                                 
50

 REVENDA, Z. a kol. opt. cit. sub 25, str. 106 
51

 Příkladem transformace peněz na kapitál může být situace, kdy na straně přebytkových subjektů vystupují 

nepodnikající fyzické osoby s bydlištěm v Praze (přebytkové subjekty), které uloží své úspory (volné finanční 

prostředky) ve formě vkladů s dobou splatnosti tři měsíce, denominovaných v českých korunách (tříměsíční 

korunový termínovaný vklad), u finančního zprostředkovatele (např. banky); na straně deficitních subjektů 

vystupuje podnikající osoba – akciová společnost obchodující převáženě s Eurozónou. Banka z uložených 

prostředků poskytne akciové společnosti úvěr denominovaný v eurech se splatností pět let. V uvedeném případě 

banka seskupila získané prostředky od více vkladatelů, aby poskytla úvěr jedinému dlužníkovi (kvantitativní 

transformace). Volné prostředky denominované v českých korunách smění na eura a převezme na sebe měnové 

riziko (měnová transformace). Úvěr je poskytnut v odlišné době splatnosti ve srovnání se získanými finančními 

prostředky od střadatelů. Potud je doplněna i transformace časová.  
52

 REVENDA, Zbyněk. a kol. opt. cit. sub 25, str. 107 



21 

 

Monitoring bonity dlužníků a informační servis 

Finanční zprostředkovatelé umožňují kromě výše zmíněného toku kapitálu i tok informací v 

rámci finančního trhu. Tyto informace jsou zpravidla finančními zprostředkovateli 

shromažďovány, analyzovány a za úplatu poskytovány účastníkům na finančních trzích. 

Snadno si lze představit například služby informačního servisu o vývoji cen akcií, nových 

investičních příležitostech, nebo investičních doporučeních ke koupi nebo prodeji finančních 

nástrojů. Zajímavým typem informací poskytovaných finančními zprostředkovateli, kterým 

ostatně i Revenda věnuje oddělenou kategorii, jsou informace o schopnosti dlužníka splácet 

(bonita klienta)
53

. Tzv. bonitní scoring je aplikován u všech významných kategorií dlužníků. 

Při žádosti o úvěr banka vypracuje detailní úvěrové hodnocení klienta, které poté jiné 

oddělení použije pro hodnocení rizik dané transakce. Hodnocení schopnosti splácet je 

zpracováváno u soukromoprávních a veřejnoprávních emitentů dluhových cenných papírů. 

Samotné státy jsou hodnoceny z hlediska možného rizika selhání při splácení státních 

dluhopisů. Speciálně zaměření finanční zprostředkovatelé (ratingové agentury) i ostatní 

finanční zprostředkovatelé (u menších emisí) tuto informaci zpracovávají, pravidelně 

aktualizují a poskytují potenciálním investorům. Tak jako na každém finančním trhu i 

v bankovním systému vzniká určitá míra informační asymetrie. Diskutovaná role finančních 

zprostředkovatelů tuto informační asymetrii snižuje, což má za důsledek snižování 

transakčních nákladů, vyšší pravděpodobnost uzavření transakce a vyšší transakční objem.  

Racionalizace platebního styku 

S alokační funkcí úzce spojenou je další funkce finančních zprostředkovatelů, bez které si lze 

vyspělou fungující ekonomiku jen těžko představit. Na pozadí zpravidla každé transakce v 

rozvinutém hospodářství je vždy platba, tedy převod peněžních prostředků mezi smluvními 

stranami. Souhrnně lze výše uvedené označit platebním stykem. Finanční zprostředkovatelé, 

většinou ve formě bank, resp. platebních institucí
54

, jsou hlavními subjekty umožňujícími 

platební styk. Pro efektivně fungující ekonomiku je stěžejní zejména bezpečnost a rychlost 

platebního styku. V historické perspektivě lze pozorovat výrazný posun od hotovostního 

platebního styku (směna drahých kovů, bankovek a mincí) k bezhotovostnímu, ve kterém je 

role finančních zprostředkovatelů umocněna jejich funkcí uchovatele záznamů o transakci, 

jakož i stavu účtu.   
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 REVENDA, Zbyněk. a kol. opt. cit. sub 25, str. 108 
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1.2 Regulace 

Při výkladu pojmu regulace Vondráčková podává, že „regulaci můžeme chápat jako 

limitování určité činnosti za předem vytyčených pravidel.“
55,56

 Jedná se tedy o vytváření 

určitých omezení nebo stanovení závazných postupů za účelem usměrnění činnosti adresáta 

pravidla. Podobně podle Revendy regulací finančního systému rozumíme „koncipování a 

prosazování podmínek, pravidel a rámce činnosti finančních institucí v dané ekonomice.“
57

 

Co se týče charakteru těchto pravidel, Husták uvádí, že regulace finančního systému má 

„zpravidla povahu mocenského rozhodnutí státu či supranacionální entity. Obvykle se 

realizuje prostřednictvím práva jako společenského regulačního systému
58

, a to formou 

právních aktů.“
59

 S uvedenými definicemi souhlasí i Kohajda, když shrnuje, že „regulace 

finančních trhů je vytváření vzorců, pravidel chování na finančním trhu, jež jsou autoritativně 

prosazovány prostřednictvím právních norem.“
60

 

Kromě pojetí regulace jako činnosti uvedené výše lze pohlížet na regulaci jako na „nástroj 

spočívající v dohledu a kontrole ekonomických aktivit subjektů soukromého a veřejného 

sektoru v zájmu ekonomické efektivnosti a spravedlivosti.“
61

 V daném ohledu je regulace 

používána k dosažení předem vymezeného cíle. Lze zde tedy srovnávat stav před a po 

zavedení určité regulace a sledovat tak její účinnost v dosažení předmětného cíle. Potud 

Vondráčková uvádí, že „z důvodů zpětné vazby regulátora, zdali se regulace zdařila, je 

nezbytné, aby na regulaci navázala další činnost, jejímž účelem je prověřit dopady 

regulatorních pravidel na činnost regulovaných subjektů a vyhodnotit efektivitu a případně 

použít dalších nástrojů k zajištění výsledku sledovaného regulatorními opatřeními.“
62

 Na 

úzkou vazbu regulace a dozorových postupů klade důraz i Kohajda, když uvádí „pokud by za 

jakoukoli činností porovnávání žádoucího a skutečného jednání nenásledovala možnost 

                                                 
55

 VONDRÁČKOVÁ, Pavlína. Státní dohled nad finanční činností [online]. Praha, 2008. Vedoucí práce Milan 

Bakeš, str. 21 
56

 KARFÍKOVÁ, M. a kol. opt. cit. sub 1, str. 92 
57

 REVENDA, Zbyněk a kol. opt. cit. sub Chyba! Záložka není definována., str. 98 
58

 Diskuze o vztahu pojmu regulace a pojmu normativnosti je komplexně pojednáno v Kohajda (2005), Kohajda 

(2007), Kohajda (2018), k úloze práva jako společenského regulátora viz přímo KNAPP, V. Teorie práva. 1. 

Vydání. Praha: C.H.Beck, ISBN 80-7179-028-1,1995 s. 40) 
59

 HUSTÁK, Z., SMUTNÝ, A. Investiční služby a nástroje po rekodifikaci. V Praze: C.H. Beck, 2016. Právní 

praxe. ISBN 9788074005336., str. 13 
60

 KOHAJDA, Michael. Dozor nad regulovanými subjekty finančního trhu [online]. Praha, 2008. Vedoucí práce 

Milan Bakeš. str. 16 
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 VONDRÁČKOVÁ, Pavlína. opt. cit. sub 55, str. 32 
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zjednat nápravu případného nedostatku, ztrácela by tato činnost opodstatnění své 

existence.“
63

  

1.2.1 Důvody regulace finančního systému 

Podle Mandela a Tomšíka prochází regulace finančních trhů trendovým i cyklickým vývojem. 

Z hlediska dlouhodobého je, podle autorů, regulace finančního trhu ovlivněna postupným 

posunem od volné konkurence k oligopolní struktuře trhu a přesouváním volných kapacit 

pracovních zdrojů do regulatorních orgánů. Z hlediska cyklického vývoje autoři upozorňují, 

že „nyní, když žijeme ve fázi politického volání po přitvrzení regulace, je dobré si uvědomit, že 

řada navrhovaných regulačních opatření tu již někdy byla, postupem času však byla 

změkčena, přešla z direktivní do indikativní formy nebo dokonce byla zrušena.“
64

 Autoři po 

zevrubné analýze přístupů jednotlivých ekonomických škol dospívají k závěru, že podle 

většiny z nich je regulace finančního trhu opodstatněná. Toliko zde vyvstává potřeba nikoli 

odpovědi na otázku, zda regulovat, „ale je nutno řešit daleko techničtější problém, který zní, 

jak a v jakém rozsahu regulovat bankovní sektor, aby i zde bylo v maximální míře zachováno 

tržní prostředí a principy fungování trhu.“
65

 

Kohajda uvádí, že potřeba existence na obecná soukromoprávní pravidla navazujících 

veřejnoprávních norem jednání ve finančním systému je opodstatněna komplikovaností 

právních vztahů a obvykle rovněž nerovností kvality stran do nich vstupujících.
 66

 Vzhledem 

k výše uvedeným důvodům samotná obecná soukromoprávní úprava právních vztahů není 

dostatečná, protože v nich „neplatí základní soukromoprávní předpoklady vzniku, trvání a 

zániku právních vztahů“
67

. K této obecné potřebě kogentních norem, které vyrovnají 

vznikající nerovnosti právních vztahů, přistupují další specifické důvody regulace finančního 

systému, které jsou mu inertní a odvislé zejména od způsobu výkonu předmětu činnosti 

subjektů finančního systému – finančního zprostředkování. Z hlediska ekonomické teorie 

můžeme rozlišovat následující:
68
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1.2.1.1 Specifičnost finančních institucí 

Z hlediska vlastnictví a hlavního cíle podnikání se, podle Revendy, banky významně neliší od 

ostatních podnikajících subjektů v ekonomice. Typicky jako obchodní společnosti sledují svůj 

hlavní cíl, kterým je maximalizace zisku. Avšak předmět jejich činnosti a charakter 

finančního systému je natolik specifický, že vyžaduje zvýšenou míru regulace.
69

 Jako důvody 

specifičnosti bank, jako primárního příkladu finančních institucí, Revenda uvádí jejich roli v 

emisi bezhotovostních peněz a zabezpečení platebního styku v ekonomice. Vzhledem ke 

stěžejnímu významu platebního styku
70

 je pragmatické zamezit destabilizaci platebního styku 

omezením rizikovosti fungování bank a platebních institucí. Dále fakt, že obchodní model 

finančních institucí je založen na využití převážně svěřených peněz vkladatelů (cizích zdrojů), 

je účelné nastavit pravidla chování subjektů bankovního systému tak, aby byl minimalizován 

potenciální výskyt ztráty pro běžného vkladatele (resp. neprofesionální investory). V důsledku 

toho, že aktiva a pasiva finančních institucí mají vlivem předmětu jejich činnosti specifickou 

časovou strukturu, nesou specifická rizika (úvěrové riziko, úrokové riziko, měnové riziko, 

riziko likvidity) a je vhodné pomocí stanovených pravidel vytyčit mantinely pro nastavení 

systému řízení těchto rizik tak, aby byla snížena možnost jejich materializace do té úrovně, 

která by omezila chod finanční instituce samotné, resp. v důsledku chod celého finančního 

systému. Další specifika lze spatřovat v tržní struktuře finančního systému. Ten vlivem 

administrativních bariér
71

 a samotné regulace činnosti
72

 finančních institucí lze zpravidla 

charakterizovat jako oligopolní trh, tj. trh, na kterém vystupuje malý počet hráčů s poměrně 

významným tržním podílem a vlivem na cenu a strukturu trhu. Vlivem fungování 

konkurenčních sil a postupné „komoditizace“ finančních produktů vzniká tlak na ziskovost 

jednotlivých finančních institucí. Bez pravidel obezřetnostního přístupu k řízení rizik, 

odborné péče a ochrany klienta jako spotřebitele, je v adverzním scénáři možné, že se 

instituce uchýlí k nadměrnému podstupování rizik, k nevhodným obchodním praktikám a 

k nepatřičnému přístupu ke klientům právě za účelem zvýšení, resp. udržení své ziskovosti. 

Z výše uvedených důvodů jsou finanční instituce subjekty, jejichž případná destabilizace a ne-

li úpadek by mohl vést k destabilizaci a potenciálním negativním externalitám pro všechny 

subjekty v celé ekonomice. 
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 zapříčiňující v konečném důsledku vysokou nákladovost činnosti bankovních institucí 
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1.2.1.2 Asymetrie informací 

Ekonomická teorie fungování trhu dokumentuje základní předpoklady pro jeho efektivní 

fungování.
73

 Jedním z nich je neomezený přístup aktérů trhu k informacím o dalších aktérech 

a převládající (nabídku a poptávku vyrovnávající ceně). Například pro posouzení, zdali 

transakci s protistranou uskutečnit, je nutné znát mj. její schopnost splácet v časovém 

horizontu transakce, stabilitu jejích příjmů nebo majetku, ze kterých hodlá finanční prostředky 

na platbu čerpat. Dále z pohledu vkladatele je příliš nákladné určit, která z finančních institucí 

je dostatečně stabilní pro uložení jeho přebytečných finančních prostředků, resp. pro jejich 

investování a to vzhledem ke složitosti, komplexnosti a provázanosti bankovních institucí. 

Asymetrie informací patří k tržním selháním finančního systému, což znamená, že některé 

subjekty (aktéři) na vymezeném trhu disponují informační převahou nad ostatními aktéry. 

Aktéři s informační převahou tudíž mají na trhu výhodnější pozici, kterou mohou využít ve 

svůj prospěch na úkor aktérů s nedostatečnými informacemi. Pomocí regulace
74

 a dohledu
75

 

nad subjekty finančního systému lze tuto informační asymetrii minimalizovat, resp. její 

negativní důsledky zmírnit.  

1.2.1.3 Pokles zprostředkování 

Nastavením regulace a dohledu finančních institucí je významně ovlivněna i jejich funkce 

zprostředkování finančních transakcí. Pokud rozdělíme zprostředkovatele finančních transakcí 

na dvě pomyslné skupiny – bankovní a nebankovní subjekty – lze dovodit, že poskytováním 

výhod nebo naopak nevýhod prostřednictvím regulace finančního systému je možné 

významně zasahovat do podílu, kterým se obě skupiny na celkovém objemu zprostředkování 

transakcí podílejí. Tak například normy upravující kapitálovou přiměřenost nebo požadavky 

na vhodnost a funkčnost systému řízení rizik banky působí pozitivně z hlediska výše zmíněné 

specifičnosti finančních činnosti. Na druhou stranu zpravidla přináší další náklady na chod 

banky, které lze spatřovat jako znevýhodnění oproti subjektům, které poskytují podobné 

platební služby, avšak nepodléhají bankovní regulaci. Naopak mezi zvýhodnění bankovních 

institucí na úkor nebankovních lze zařadit systém povinného pojištění vkladů, nebo možnost 

banky získat likviditu od centrální banky jako věřitele poslední instance. Při rozhodování 

vkladatele (investora) o uložení (investování) svých finančních prostředků do produktů 
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 MANKIW, N. Gregory. Principles of microeconomics. 4th ed. Mason, OH: Thomson South-Western, c2007. 

ISBN 978-0324319163, str. 63 
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 Například povinností pravidelného zveřejňování informací o činnosti bankovních institucí, pravidelné 

publikace kvartálních, resp. ročních zpráv o finančních výsledcích subjektu.  
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 Tj. určení skupiny subjektů, které budou mít přístup k takovým informacím a budou odpovědní, že činnost 

bankovních institucí je v souladu se stanovenými pravidly.  
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bankovního nebo nebankovního subjektu pak výše uvedené působí jako zvýhodnění, kdy 

produkty bankovní instituce spatřovány jako méně rizikové. V souvislosti s tím je nutné 

podotknout, že pokles zprostředkování skrze bankovní instituce je, jako motivace pro 

zvýhodňování bankovních subjektů oproti nebankovním, kritizován ze dvou důvodů. Jednak 

je funkce zprostředkování finančních transakcí, ať už bankovních nebo nebankovních, 

ovlivněna velkým množstvím aspektů regulace, které mohou působit protichůdně. Proto 

regulátor zohledňuje při tvorbě nové regulace její komplexní dopad, ve kterém mohou často 

převážit pozitiva pro stabilitu systému a omezení rizik nad negativy pro objem finančního 

zprostředkování. Druhý důvod je založen na faktu, že i v případě zavádění regulací, které 

v konečném důsledku způsobují pokles zprostředkování bankovních subjektů, jsou bankovní 

subjekty na uvolněných místech trhu nahrazovány subjekty nebankovními, které služby 

zprostředkování dostatečně zastupují, a nedochází tak k poklesu celkového zprostředkování 

finančních služeb v ekonomice.  

1.2.1.4 Měnová politika centrální banky 

Banky, jako významné subjekty finančního systému, jsou, jak již bylo zmíněno výše, 

základními mezičlánky z hlediska měnové transmise. Fungující transmisní mechanismus 

měnové politiky je základní premisou schopnosti centrální banky měnovou politiku provádět. 

Kromě jeho funkčnosti a stability může vhodná regulace ovlivňovat i jeho výsledek, resp. 

zvyšovat, nebo snižovat tvorbu peněz v ekonomice. Motivací regulace v tomto případě bank 

může tedy být vhodným nastavením pravidel zvýšit možnost, resp. sílu centrální banky při 

provádění měnové politiky. Příkladem může být publikace doporučení pro úvěrové standardy 

bank a zamezení jejich rozvolňování v období úvěrového boomu. Potud je role regulace 

bankovních institucí ovlivněna makroekonomickými a hospodářskopolitickými cíli, tyto však, 

jak se ostatně často stává, mohou být v rozporu s dalšími cíli regulace (dohledu), zejména pak 

s udržením stability finančního systému.  

1.2.2 Námitky proti regulaci 

Ekonomická a právní teorie poskytuje obsáhlý diskurz zabývající se vhodností, resp. 

nevhodností regulace finančního systému. Jak již bylo výše nastíněno, regulace má často jak 

negativní, tak pozitivní dopady. Na příkladu bank, Revenda mezi zásadní argumenty proti 

regulaci zahrnuje: „vyšší stupeň nejistoty v bankovním prostředí, vysoké náklady na zajištění 

dohledu bank, stimulace bank k přebírání nadměrných rizik, nízkou efektivnost systému nebo 
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stimulaci bank k obcházení regulačních pravidel.“
76

 Kohajda k nim rovněž řadí omezování 

konkurence na bankovním trhu a s tím spojené důsledky pro spotřebitele.
77

 Bez toho aniž 

bychom zabíhali do konkrétních detailů, lze obecně uvést tři negativní vlastnosti regulace. Za 

prvé vzhledem ke komplexnosti a rozsáhlému pokrytí téměř všech činností finančních 

institucí regulací, může docházet k tomu, že samotná regulace působí protichůdně a nad to 

způsobuje nárůst inherentních rizik finančního systému, kterým se primárně snažila zamezit. 

Za druhé, jelikož se způsob výkonu činnosti může mezi finančními institucemi výrazně lišit 

(například ve vztahu k jejich velikosti, sektorovému nebo produktovému zaměření, nebo 

schopnosti nést a řídit rizika činnosti), není v mnoha případech regulace na různorodé 

obchodní modely dostatečná nebo odpovídající. Konečně třetím důvodem může být výše 

zmíněná stimulace k obcházení pravidel. Revenda postuluje, že „jakékoli pravidlo regulace 

vyvolává snahu regulovaných subjektů o jeho obcházení.“
78

, což v případě finančních institucí 

může vést k rizikovým situacím jak z hlediska rizik spojených s bankovní činností, tak 

například rizik spojených s právními spory nebo zhoršením jejich reputace (tzv. reputační 

riziko).  

1.2.3 Systém pramenů práva finančního systému 

Za účelem doplnění diskuze o regulaci finančního systému jako souboru norem je vhodné 

alespoň obecně nastínit systém formálních pramenů práva. V tomto kontextu například 

Husták a Smutný
79

 volí členění podle povahy právní normy na: 

i. právní předpisy; 

V rámci regulace finančního trhu je charakteristická harmonizační a sjednocovací 

tendence unijního práva. Proto do kategorie právních předpisů lze zařadit jak primární 

(SFEU), tak sekundární právo EU (nařízení a směrnice), tuzemské zákony a prováděcí 

předpisy.  

ii. standardy a doporučení; 

Pro regulaci finančního trhu v členských státech EU je typická existence standardů a 

doporučení, které pocházejí jak z globální
80

, tak nadnárodní
81

 a národní úrovně orgánů 
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 HUSTÁK, Z., SMUTNÝ, A. opt. cit. sub 59, str. 51-52 
80

 Aspekty regulace finančního systému mohou být dojednávány a vytvářeny na celosvětové úrovni. Z tohoto 

hlediska lze upozornit na činnost orgánů International Organization of Securities Commissions (IOSCO), Basel 

Committee on Banking Supervision (BCBS), nebo International Association of Insurance Supervisors (IAIS). 
81
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dohledu a regulace. Rovněž je zde vhodné doplnit roli profesních organizací v tvorbě 

norem ve vybraných aspektech činnosti
82

.  

iii. judikaturu. 

Pod kategorii judikatury lze zařadit rozhodnutí soudů nadnárodních (SDEU), 

národních (tuzemské soudy) i rozhodnutí správních orgánů působících v oblasti 

finančního trhu (ČNB).  

Obecné pojednání o pramenech finančního práva zpracované Vybíralem a Novotným
83

 je 

rozšířeno o mezinárodní smlouvy podle čl. 10 Ústavy, které požívají aplikační přednosti před 

zákonem.
84

 Současně je vhodné doplnit i individuální správní akty jako výsledky činnosti 

subjektu finanční správy.
85

 

1.2.4 Legislativní proces pro finanční systém v Evropské unii 

Ve vztahu k pramenům práva finančního systému v České republice, resp. Evropské unii, je 

vhodné na tomto místě krátce shrnout specifika legislativního procesu pro finanční trh 

v Evropské unii (tzv. Lamfalussyho proces). Pojmenování a původ aktuálního legislativního 

procesu lze nalézt v Lamfalussyho zprávě z roku 2001
86

. Ta reagovala na tehdejší problémy 

patrné v procesu přijímání nové unijní legislativy v oblasti kapitálového trhu, který byl 

kritizován zejména pro jeho rigiditu, komplexnost, zdlouhavost a nedostatečné přizpůsobení 

dynamice tržních změn
87

. Jedním z doporučení Lamfalussyho zprávy byla regulatorní reforma 

spočívající ve vytvoření čtyřstupňového regulatorního procesu
88

. Tento proces byl nejprve 

zaveden pro oblast kapitálového trhu a následně postupně rozšířen na oblast bankovnictví, 

pojišťovnictví, zaměstnaneckého penzijního pojištění a managementu aktiv.
89

 V reakci na 

finanční krizi z roku 2008 (dále též „globální finanční krize“) a konkrétně pak na doporučení 

De Larosièrovy zprávy z roku 2009
90

 byla upravena struktura dohledových orgánů v EU, 

v jejímž důsledku došlo k aktualizaci i Lamfalussyho procesu. V roce 2010 došlo ke zřízení 
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skupiny evropských dohledových orgánů: Evropské rady pro systémová rizika (ESRB)
91

, 

Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA)
92

, Evropského orgánu pro pojišťovnictví a 

zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA)
93

 a Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy 

(ESMA)
94

, které spolu s národními dohledovými orgány vytvořily Evropský systém dohledu 

nad finančním trhem (ESFS)
95

. EBA, EIOPA a ESMA (tzv. Evropské dohledové orgány 

(ESAs)) současně nahradily tehdejší komise národních dohledových orgánů na třetí úrovni 

Lamfalussyho procesu. Čtyři úrovně Lamfalussyho procesu jsou tedy následující: 

První úroveň – Rámcové předpisy  

Akty, které stanoví rámcové principy pozitivněprávní úpravy (tzv. „basic acts“)
96

, jsou 

přijímány v režimu řádného legislativního procesu podle čl. 294 SFEU
97

 obvykle formou 

směrnice
98

, nicméně často i nařízení
99

. Evropská komise předloží návrh Evropskému 

parlamentu a Radě, ti v rámci prvního a druhého čtení, resp. dohadovacího postupu návrh 

přijmou beze změn, se změnami, nebo nepřijmou bez dalšího.  

Druhá úroveň – Prováděcí předpisy  

Prováděcí akty jsou vydávány Evropskou komisí na základě jejího oprávnění: 
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a) vydávat akty v přenesené pravomoci, v režimu čl. 290 odst. 1 SFEU v případech, kdy 

se „doplňují nebo mění některé prvky legislativního aktu, které nejsou podstatné“, tyto 

akty jsou vydávány ve formě nařízení;  

b) vydávat prováděcí akty, v režimu čl. 291 odst. 2 SFEU, „jsou-li pro provedení právně 

závazných aktů Unie nezbytné jednotné podmínky“, tyto akty jsou vydávány ve formě 

rozhodnutí. 

V obou těchto případech je potřeba výslovného zmocnění Evropské komise v rámcovém 

předpise.  

V případě, že je k tvorbě prováděcího předpisu zapotřebí odbornosti dohledového orgánu, 

může rámcový předpis určit, že návrh technické normy vypracuje jeden z Evropských 

dohledových orgánů, který je pak předložen Evropské komisi k vydání ve formě aktu 

v přenesené pravomoci (tzv. regulační technické normy, nebo „RTS“)
100

, resp. prováděcího 

aktu (tzv. prováděcí technické normy, nebo „ITS“)
101

. I zde dochází k obligatornímu 

schválení ze strany Evropské komise, Evropského parlamentu a Rady.  

Třetí úroveň – Návrhy RTS, návrhy ITS, obecné pokyny, doporučení, metodiky  

Do třetí úrovně lze zařadit tvorba výše zmíněných návrhů RTS a návrhů ITS Evropskými 

orgány dohledu (ESAs), kterým dochází k naplnění jejich poradní funkce. Rovněž sem lze 

zařadit veřejné konzultace a přípravné práce na rámcových a prováděcích předpisech, které 

ESAs zaštiťují. Jako kvalitativně odlišnou kategorii lze vyčlenit obecné pokyny a doporučení. 

Ty jsou vydávány ESAs (EBA, EIOPA, ESMA) na základě zmocnění v jejich zřizovacích 

aktech
102

 a zmocnění v rámcovém předpise. Účelem je jak zavedení jednotných, účinných a 

efektivních postupů dohledu v rámci ESFS, tak zajištění společného, důsledného a jednotného 

uplatňování práva Evropské unie. Jedná se tedy zejména o harmonizaci dohledových přístupů 

členských států a řádnou transpozici rámcových a prováděcích předpisů do národních 

právních řádů. Obecné pokyny a doporučení mohou být určeny jak dohledovým orgánům, tak 

i přímo dohlíženým subjektům.  

Čtvrtá úroveň – monitoring implementace a aplikace unijního práva, individuální 

rozhodnutí a stanoviska 
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Účelem čtvrté úrovně je posílení pravomocí Evropské komise ve vymáhání dodržování 

rámcových a prováděcích předpisů (normy úrovně první a druhé).
103

 Evropská komise a ESAs 

provádí monitoring implementace a aplikace unijního práva dohledovými orgány. Tak 

například ustanovení čl. 17 nařízení (EU) č. 1093/2010
104

 stanoví postup pro případy, kdy 

dohledový orgán neuplatní rámcový předpis nebo prováděcí předpis, zejména tedy nezajistí, 

aby finanční instituce plnila požadavky stanovené těmito předpisy, a stanoví EBA pravomoc 

podle eskalace porušování provést šetření údajného porušování, vydat doporučení 

s opatřeními k nápravě, Evropské komisi vydat formální stanovisko, popřípadě EBA přijmout 

individuální rozhodnutí. Co se týče obecných pokynů a doporučení (normy úrovně třetí), čl. 

16 odst. 3 nařízení (EU) č. 1093/2010 stanoví, že dohledové orgány a finanční instituce 

vynaloží veškeré úsilí, aby se těmito řídily. Pro dohledové orgány je pak stanovena povinnost 

potvrdit, že se vydanými obecnými pokyny nebo doporučeními řídí, nebo vysvětlit, proč tomu 

tak není (tzv. comply-or-explain princip). Pravomoc EBA vymoci na dohledovém orgánu 

dodržování obecných pokynů a doporučení je ve srovnání s normami úrovně první a druhé 

výrazně omezena
105

, což odpovídá i charakteru obecných pokynů a doporučení a struktuře 

Lamfalussyho procesu jako celku.  
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 EVROPSKÁ KOMISE, Regulatory process in financial services, The Lamfalussy Infrastructure [online] [cit 

2018-05-21] dostupné na:https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/financial-

reforms-and-their-progress/regulatory-process-financial-services/regulatory-process-financial-services_cs 
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 obdobně čl. 17 nařízení (EU) č. 1094/2010 a čl. 17 nařízení (EU) č. 1095/2010 
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1.3 Dozorové postupy v oboru finančního práva 

Dozorový postup vymezuje Kohajda obecně jako „činnost, při které je porovnáván stav nebo 

činnost reálná se stavem nebo činností žádanou podle konkrétních pravidel“
106

. Úkolem 

subjektů vykonávajících dozorové postupy je zjistit skutečný stav, resp. skutečný výkon 

činnosti a porovnat jej se stavem, resp. výkonem činnosti souladným s definovanými pravidly. 

Takto vymezený základní definiční znak dozorových postupů Kohajda označuje jako 

pozorovací činnost
107

.  

Z uvedeného vyplývá, že pozorovací činnost nemůže stát samostatně a přistupují k ní další 

charakteristiky a činnosti dotvářející výkon dozorového postupu. Jako první z charakteristik 

lze uvést povahu subjektů vykonávajících pozorovací činnost, případně právní titul je k tomu 

opravňující. Dále pak je zejména určující charakter a rozsah hodnotících kritérií, vůči kterým 

je skutečný stav nebo činnost dozorovaného subjektu poměřována. Mezi činnosti dotvářející 

výkon dozorového postupu lze zařadit vyhodnocení souladu skutečného stavu se závaznými 

pravidly a dále ukládání opatření k nápravě v případě, že je shledán nesoulad mezi skutečným 

a žádoucím stavem, či ukládání sankcí v případě, že je shledán nesoulad a takovou pravomocí 

dozorující subjekt disponuje. V rámci obecně vymezené kategorie tak lze rozlišovat jednotlivé 

druhy dozorových postupů. Pro účely této práce jsou stěžejními druhy (pojmy) dozor, správní 

dozor, kontrola a dohled, které budou rozvedeny níže.  

Na tomto místě je nutno podotknout, že výše uvedené pojmy jsou v právní teorii i pozitivním 

právu používány často nesystematicky. Z hlediska správního práva kritizuje rozdílné 

pojmosloví například Staša, když uvádí, že pro modelový právní institut správního dozoru 

používá pozitivní právo i termínů např. „dohled“, „dozor“, „inspekce“, „kontrola“, „revize“, 

nebo „prověrka“.
108

 Obdobně, z hlediska finančněprávní teorie, Kohajda uvádí, že „všechny 

tyto pojmy jsou v minulé i současné české legislativě užívány pro obsahově obdobnou činnost, 

avšak často bez jakékoliv systematiky a vnitřních vzájemných logických souvislostí“
109

.  
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1.3.1 Dozor a správní dozor 

Na teoretické úrovni Kohajda
110

 rozlišuje pojem dozor v širším slova smyslu a pojem správní 

dozor, který je k obecnému pojmu ve vztahu speciálním (dozor sensu stricto).  

Dozor (sensu lato) je Kohajdou definován jako „pozorování stavu nebo jednání existujícího a 

srovnávání se stavem nebo jednáním žádoucím“
111

. Podobně z hlediska správního práva 

vymezuje obecný pojem dozoru i Staša, a to jako „aktivitu, jejíž podstatou je pozorování 

určité činnosti nebo určitého stavu, na které navazuje hodnocení, popřípadě též aplikace 

prostředků směřujících k zajištění účelu sledovaného dozorčí činností.“
112

 Průnikem obou 

definic je tzv. pozorovací činnost, která je chápána jako základní znak pojmu dozor v širším 

smyslu. Na základě této charakteristiky lze považovat pojem dozor za obecné pojmenování 

všech postupů, které spočívají „v porovnávání skutečného stavu nebo jednání se stavem nebo 

jednáním žádaným a případné vyvozování následků vyplývajících z nesouladu skutečného a 

žádaného“
113

, tedy i správního dozoru, kontroly a dohledu.  

Správní dozor Staša vymezuje jako „takovou správní činnost, při které vykonavatel veřejné 

správy (dozorčí orgán) pozoruje chování nepodřízených subjektů a porovnává je s chováním 

žádoucím, s požadavky právních norem“
114

. Obdobně k danému uvádí Vondráčková, že 

„ohledně správního dozoru obecně platí, že se týká vnějších a nikoli vnitřních vztahů veřejné 

správy a neuplatňuje se ve vztazích nadřízenosti a podřízenosti.“
115

  

Staša dále striktně omezuje hodnotící kritéria správního dozoru pouze na právní normy: „Pro 

správní dozor (na rozdíl např. od jiných některých vnějších kontrolních činností státu nebo od 

dozorčích činností ve vnitřních vztazích veřejné správy) tedy nebude přicházet v úvahu 

uplatnění mimoprávních kritérií, jakými jsou věcná správnost, účelnost, hospodárnost, 

sociální a ekonomická.“
116

 Omezení pouze na hodnotící kritéria stanovená právní normou 

uvádí i Vondráčková, která uvedené rozšiřuje o případ, kdy účelnost, hospodárnost a jiné 

mimoprávní kritérium je stanoveno jako hodnotící kritérium v právní normě.
117
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Konečně ke shora uvedenému definičnímu znaku dozorových postupů (pozorovací činnosti) 

přistupuje dále činnost vyhodnocovací a zejména činnost související s ukládáním nápravných 

opatření a sankcí.
118

 

Pojem správní dozor tedy obsahuje výše uvedený definiční znak dozorových postupů 

(pozorovací činnost), současně je však omezen jen na případy, kdy a) je taková činnost 

vykonávána nad nepodřízenými subjekty; b) jsou hodnotící kritéria omezena na kritéria právní 

a c) k pozorovací a vyhodnocovací činnosti přistupuje ukládání nápravných opatření a sankcí.  

Definici pojmu správní dozor ve finančním právu Kohajda shrnuje jako „záměrný a 

cílevědomý postup činností subjektu finanční správy, který pozoruje jednání adresátů 

finančního práva nebo stav způsobený nebo ovlivněný těmito adresáty, porovnává toto 

skutečné jednání nebo stav s jednáním nebo stavem, který je žádán právní normou, 

rozhodnutím nebo vnitřním pokynem.“
 119 

K vymezení přistupuje i konkretizace dalších 

charakteristik a činností souvisejících s činností pozorovací. V případě výkonu správního 

dozoru ve finanční právu je nutné, aby subjekt finanční správy tak činil „na základě 

pravomoci mu přiznané pozitivním finančním právem“
120

. Z hlediska správněprávní teorie se 

prosazuje princip enumerativnosti veřejnoprávních pretenzí, který omezuje dozorující subjekt 

na výkon činnosti stanovené mu právem pozitivním.
121

 Kohajda zahrnuje činnost 

vyhodnocovací i další již zmíněné doplňující činnosti, když uvádí, že „v případě, že skutečné 

jednání nebo stav se shodují s jednáním nebo stavem žádaným, končí tímto závěrem dozorová 

činnost. V případě, že je však shledán nesoulad, navazuje na pozorovací a vyhodnocovací 

činnost další fáze činnosti, ve které jsou ukládána opatření k nápravě nežádoucího stavu nebo 

je ukládána sankce za nežádoucí stav.“
122

 První charakteristický znak odlišující dozor sensu 

lato a správní dozor, tj. pozorovací činnost je vykonávána nad nepodřízenými subjekty, je 

dodržena v první části definice, která omezuje množinu dozorujících subjektů pouze na 

subjekty finanční správy a množinu pozorovaných subjektu pouze na adresáty finančního 

práva. Druhý charakteristický znak, tj. hodnotícím kritériem jsou pouze pravidla obsažená 

v právní normě, je dodržen ve větě poslední.  
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1.3.2 Kontrola 

Jako další druh činnosti, kterou lze zařadit pod obecný pojem dozorových postupů, je pojem 

kontroly. Ačkoli právní literatura nenabízí jednotné vymezení a pojem kontrola se používá 

nejednotně, nejednoznačně
123

 a často jako zastřešující pojem pro činnosti dozoru (sensu 

lato)
124

, pro účely této práce lze uvést jako relevantní užší vymezení kontroly s přídomkem ve 

finančním právu, které podává Kohajda. „Pod pojmem kontrola je možno ve finančním právu 

spatřovat záměrný a cílevědomý postup činností subjektu finanční správy, který pozoruje 

jednání přímo podřízených adresátů finančního práva (často rovněž subjektů finanční správy) 

nebo stav způsobený nebo ovlivněný těmito adresáty, porovnává toto skutečné jednání nebo 

stav s jednáním nebo stavem, který je žádán právní normou, rozhodnutím nebo vnitřním 

pokynem a hodnotí, zda je takové jednání nebo stav hospodárný, efektivní a účelný.“ 
125

 

Pojem kontroly je od ostatních druhů dozorových postupů odlišný v charakteru vztahu 

kontrolujícího a kontrolovaného subjektu, v rozsahu hodnotících kritérií a v činnostech 

navazujících na základní činnosti pozorovací.  

Kohajda uvádí jako základní definiční znak, který kontrolu současně odlišuje od ostatních 

pojmů, podmínku existence vztahu přímé podřízenosti mezi kontrolujícím a kontrolovaným 

subjektem.
126

 Tím je dle uvedené definice výrazně omezen okruh jak subjektů, které jsou 

vykonavateli kontroly, tak adresátů takové kontroly. Pod definovaný pojem tak lze podřadit 

pouze subjekty, které jsou vůči kontrolujícímu subjektu podřízeny na základě organizačního 

členění v rámci veřejné správy. Vondráčková podmínku existence vztahu přímé podřízenosti 

nevyžaduje: „Kontrola je na rozdíl od dozoru vykonávána nejen mimo subordinační 

strukturu, ale též ve vztazích nadřízenosti a podřízenosti, přičemž se na tyto vztahy neomezuje 

a uplatňuje se i ve vztazích mezi subjekty nepodřízenými, tj. zejména vůči fyzickým a 

právnickým osobám stojícím vně veřejné správy.“
127

  

Podle Kohajdy lze vzhledem k podmínce vztahu přímé podřízenosti rozšířit předmět a rozsah 

dozoru a takto rozšířený jej dále považovat za druhý definiční znak kontroly.
128

 Ono rozšíření 

lze spatřovat v hodnocení dozorovaného jednání v prizmatu hospodárnosti, efektivnost a 

účelnosti. Mimo posouzení souladu činnosti s právními normami může kontrola zahrnovat 
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například i posouzení „efektivnosti jednání nebo dodržení příkazu nadřízeného“
129

, 

ekonomické hospodárnosti nastavených procesů, nebo účelnost vynaložených nákladů. 

Vondráčková k předmětu kontroly uvádí, že „[kontrola] by neměla pouze ověřovat stávající 

stav a porovnávat jej se stavem žádoucím, identifikovat odchylky a cílit na jejich odstranění, 

či represivními prostředky zajistit nápravu, ale měla by i do jisté míry analyzovat příčiny 

nežádoucího stavu a poskytnout zpětnou vazbu tam, kde je to možné.“
130

  

Z hlediska činností navazujících na základní pozorovací činnost je možné doplnit činnost 

vyhodnocovací. Nicméně Kohajda spatřuje činnost spočívající v ukládání nápravných 

opatření nebo sankcí v rámci kontroly jako omezenou a často zcela vymizelou, v takovém 

případě kontrolující subjekt předává závěry svých zjištění orgánu nadřazenému.
131

 

Vondráčková činnost ukládání nápravných opatření nebo sankcí od kontroly neodlučuje a 

vyzvedává její roli z hlediska sjednocování kontrolní činnosti.
132

  

Z výše uvedeného je patrné, že mírné odlišnosti v definici stále panují. Kohajda považuje za 

definiční znaky kontroly jasně vymezený vztah přímé podřízenosti a rozšířené spektrum 

hodnotících kritérií. Vondráčková prvek rozšířeného hodnocení uznává, nicméně nevyžaduje 

prvek přímé podřízenosti. Kontrolu považuje za „cílenější nástroj k nápravě zjištěného 

stavu“
133

 a zdůrazňuje její odlišný účel a charakter: „Kontrola by neměla pouze ověřovat 

stávající stav a porovnávat jej se stavem žádoucím, identifikovat odchylky a cílit na jejich 

odstranění, či represivními prostředky zajistit nápravu, ale měla by i do jisté míry analyzovat 

příčiny nežádoucího stavu a poskytnout zpětnou vazbu tam, kde to je možné.“
134

 Z hlediska 

navazujících činností se autoři rovněž neshodnou. Zatímco Kohajda činnost ukládání 

nápravných opatření a sankcí pod pojem kontroly spíše nezahrnuje, Vondráčková s jejich 

navázáním pracuje jako s obvyklým.  

V pozitivním právu se lze rovněž setkat s pojmem finanční kontrola
135

, který je podle Staši
136

 

specifickou oblastí ve veřejné správě. Je specifická zejména charakterem vztahu dozorujících 

a dozorovaných subjektů, jelikož není vykonávána jen mezi subjekty ve vztahu přímé 

podřízenosti (uvnitř organizace veřejné správy), ale i vůči žadatelům a příjemcům veřejné 

                                                 
129

 KARFÍKOVÁ, M. a kol. opt. cit. sub 1, str. 97 
130

 VONDRÁČKOVÁ, Pavlína. opt cit. sub 123, str. 56 
131

 KARFÍKOVÁ, M. a kol. opt. cit. sub 1, str. 98 
132

 VONDRÁČKOVÁ, Pavlína. opt cit. sub 123, str. 56 
133

 VONDRÁČKOVÁ, Pavlína. opt. cit. sub 55, str. 56 
134

 VONDRÁČKOVÁ, Pavlína. opt. cit. sub 55, str. 56 
135

 zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 

kontrole) 
136

 HENDRYCH, D. a kol. opt. cit. sub 108, str. 285  



37 

 

finanční podpory. Potud by se zdálo, že finanční kontrola vybočuje z Kohajdovy definice 

kontroly. Staša k tomu dodává: „Hledisko pro vymezení finanční kontroly je tedy jiné než 

u výše zmíněných dozorčích institutů. Není jím vzájemné postavení subjektů dozorčího vztahu, 

nýbrž předmět. Tím je hospodaření s veřejnými prostředky. Kritériem hodnocení je nejen 

plnění právních povinností, ale i hospodárnost, účelnost a efektivnost, resp. správnost; 

standardy žádoucího chování mohou vyplývat z právních nebo jiných předpisů, anebo je 

stanoví na základě objektivního rozboru vedoucí orgánu veřejné správy.“
137

 Kohajda reaguje 

na tuto specifičnost a dovozuje, že vztah přímého podřízení lze nalézt i v tomto případě a 

finanční kontrolu lze toliko zařadit pod výše uvedené vymezení kontroly, jelikož poskytnutí 

finančních prostředků je založeno na rozhodnutí nebo smlouvě, v rámci kterých se příjemce 

finančních prostředků podřizuje právu kontrolujícího subjektu.
138

   

1.3.3 Dohled 

Pojem dohled je obdobně jako ve výše uvedených případech pojmem legislativně 

nedefinovaným. V oboru finančního práva je jeho použití příznačné zejména pro oblast práva 

finančního systému, je často předmětem institucionální analýzy dohledových orgánů subjektů 

finančního trhu
139

 a potud nabývá významnou pozici z hlediska finančního práva a finanční 

vědy. Z hlediska systematiky výkladu jej můžeme zařadit mezi dozorové postupy a při použití 

Kohajdovy definice jej lze vymezit následovně: „Dohled spočívá v dozorových postupech ve 

finančním právu, při kterých je pozorováno jednání nebo stav existující u nepodřízených 

subjektů, který je následně zkoumán a hodnocen z hlediska jeho souladu s jednáním nebo 

stavem, který je pozitivním finančním právem požadován.“
140

 Hodnotící kritéria jsou ve 

srovnání s kontrolou omezena pouze na právní hlediska dohlíženého stavu nebo činnosti. 

Rovněž oproti výkonu kontroly je u dohledu na činnost porovnávací a hodnotící zpravidla 

navázaná činnost směřující k ukládání nápravných opatření nebo sankcí. Jeho hlavní 

odlišností ve srovnání se správním dozorem a kontrolou je povaha subjektů dohled 

vykonávajících. 
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Kotáb uvádí, že dohled je „formou státního dozoru, která je specifická tím, že samotný výkon 

tohoto dozoru není prováděn státem, resp. jeho orgány, nýbrž je svěřen i subjektům odlišným 

od státu, veřejnoprávním i soukromoprávním korporacím či samosprávným institucím.“
141

 

Kohajda doplňuje, že v případě pojmu dohledu nad finančními trhy „se jedná o zvláštní druh 

dozoru, který je vykonáván veřejnoprávním subjektem odlišným od státu v jeho samostatné 

působnosti.“
142

  

Potud je nutné zodpovědět otázku, zdali právě dohled nad finančním trhem, který je svěřen 

v České republice České národní bance jako integrovanému orgánu dohledu, splňuje 

náležitosti výše uvedeného teoretického vymezení dohledu. K otázce, zdali je Česká národní 

banka subjektem odlišným od státu, se Kohajda vyjadřuje ambivalentně. Podotýká, že 

z formálního hlediska Česká národní banka není Českou republikou, není tedy vykonavatelem 

státní správy a lze jí vykonávaný dohled pod výše uvedenou definici zařadit. Nicméně 

z teoretického hlediska, na základě Ústavou vymezených orgánů státní moci
143

 ji mezi 

subjekty odlišné od státu zařadit nelze.
144

 Uvedený rozpor Kohajda řeší odlišením 

vykonavatelů veřejné moci od vykonavatelů státní moci jako jejich samostatné podmnožiny. 

„Výkon dohledu Českou národní bankou pak bude výkonem veřejné moci nikoliv však moci 

státní, výkonem veřejné správy, nikoliv však státní správy, a to ani v přenesené 

působnosti.“
145

 Potud lze tedy uzavřít, že dohled nad finančním trhem vykonávaný Českou 

národní bankou lze jako činnost podřadit pod výše uvedenou definici dohledu a zůstává tedy 

součástí dozorových postupů tak, jak byly shora vymezeny.  
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1.4 Institucionální organizace dohledu nad finančním systémem 

Již bylo výše uvedeno, že dohled nad finančním systémem je „zvláštním druhem dozoru, který 

je vykonáván veřejnoprávním subjektem odlišným od státu v jeho samostatné působnosti.“
146

 

Efektivní výkon dohledové činnosti je podmíněn vhodným uspořádáním orgánů dohledu, 

jejich pravomocí, vazeb a vzájemných vztahů, tzv. institucionální organizací.   

Institucionální organizace se mezi jednotlivými jurisdikcemi může lišit; je tradičně odvislá od 

struktury finančního systému, předchozích zkušeností s finančními krizemi, jakožto i 

právních, historických, kulturních a politických aspektů daného teritoria.
147

 Dohledová 

činnost je úzce provázána s regulací finančního systému, která tak rovněž ovlivňuje jeho 

strukturu. Funkcí dohledu nad finančním systémem je zejména podpora regulatorního rámce a 

dozor nad jeho dodržováním. Za účelem jejího naplnění je nezbytné, aby institucionální 

organizace, jakož i samotný výkon dozorové činnosti reagoval nejen na změny v regulatorním 

rámci, ale nadto i inkorporoval zkušenosti z předešlých finančních krizí a sledoval dynamiku 

vývoje finančního systému.  

V souvislosti s institucionální organizací dohledu nad finančním systémem lze v literatuře 

identifikovat obecně dvě základní třídění.
148

 Prvním z nich je institucionální třídění, které 

rozděluje jednotlivé modely dohledu podle pravomocí, závislosti a vzájemných vazeb mezi 

dohledovými orgány.
149

 Druhé, tzv. funkcionální třídění, diferencuje dohledové modely podle 

oblastí finanční regulace a dohledu, které jsou obecně založeny na typologii tržních selhání.
150

 

V praxi se pak lze setkat s určitou kombinací obou uvedených třídění, která je kompromisem 

mezi benefity (synergiemi) vznikajícími uvnitř dohledové struktury a potenciálními střety 

zájmů pramenících z odlišných cílů dohledových orgánů.
 151

  

1.4.1 Institucionální třídění dohledu nad finančním systémem 

Institucionální třídění dohled je založeno na organizaci vzájemných vazeb mezi dohledovými 

orgány. Samotný název třídění a terminologie jeho jednotlivých kategorií je v české i 
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mezinárodní literatuře, s mírnými odchylkami, relativně ustálená. I když, například, Jurošková 

diskutované třídění nazývá „sektorovým modelem“
152

, Kohajda naopak mluví o 

„institucionálním pohledu“
153

 a Musílek institucionální a funkční třídění významně 

nerozlišuje a řadí je pod jednotnou kategorii „institucionální organizace“
154

. Obsahová náplň 

jednotlivých kategorií se významně neliší. Pro účely této práce je použito pojmosloví Calvo 

et. al (2018), které je obecně kompatibilní s českými autory, nicméně rozlišuje podkategorie 

důležité pro následující diskuzi. V rámci institucionálního třídění dohledu lze rozlišit modely: 

 sektorový; 

 integrovaný a 

 částečně integrovaný. 

1.4.1.1 Sektorový model 

Za v historii nejpoužívanější a tedy tradiční lze považovat sektorový model. V modelu tohoto 

typu vykonávají dohled nad jednotlivými sektory finančního systému samostatné a nezávislé 

dohledové orgány. Zatímco sektorový model byl v posledním šetření z roku 2017 

identifikován jako nejrozšířenější (49 % ze 79 zkoumaných jurisdikcí) v celosvětovém 

kontextu, v evropském regionu je využíván méně (pouze 30 % z evropských jurisdikcí).
155

 

Sektorový model je hojně zastoupen v rozvojových zemí jako Albánie, Bulharsko, Argentina 

nebo Chile; lze ovšem nalézt i ve zcela rozvinutých zemích jako Lucembursko, Španělsko, 

Portugalsko nebo Slovinsko.  

1.4.1.2 Integrovaný model 

Na druhé straně spektra institucionálního třídění pak stojí integrovaný model, který 

koncentruje dohled nad jednotlivými sektory finančního systém do jediného dohledového 

orgánu. Pro účely další diskuze je vhodné v rámci kategorie integrovaného modelu dále 

rozlišovat dvě podkategorie. U prvního z nich, tzv. „integrovaného-CB“
156

, dochází ke 

koncentraci dohledových činností přímo u centrální banky. Je tedy charakteristický sloučením 

dohledové činnosti a výkonu měnové politiky u jediného orgánu. Od něj pak lze rozlišit 

„integrovaný-SSA“, ve kterém jsou dohledové činnosti rovněž integrovány avšak u 
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samostatně stojícího a na centrální bance nezávislého orgánu. Integrovaný model je nejvíce 

zastoupen právě v evropském regionu, v ostatních regionech je naopak využíván pouze 

marginálně. Nad to, samotný integrovaný-SSA model je zastoupen v 11 z 33 zkoumaných 

evropských jurisdikcí a je tak nejpoužívanějším modelem v Evropě. Integrovaný-SSA model 

je typický například pro Německo, Rakousko, Dánsko a Finsko; integrovaný-CB je používán 

například v Maďarsku, Rusku a na Slovensku. 

1.4.1.3 Částečně integrovaný model 

 Částečně integrovaný model zahrnuje případy, které nenaplní základní charakteristiky dvou 

výše zmíněných modelů. Zpravidla se jedná o modely, ve kterých vystupují dva dohledové 

orgány se specifickým rozdělením funkcí. Mezi takové lze zařadit zejména modely Twin 

Peaks a Two Agency
157

. Twin Peaks model je charakterizován dvěma samostatnými 

dohledovými orgány, z nichž jeden je zaměřen na dohled obezřetnostní a druhý na dohled nad 

obchodním jednáním, ve svých zaměřeních pak pokrývají všechny finanční sektory současně. 

Oproti tomu Two Agency model koncentruje dohled obezřetnostní a dohled nad obchodním 

jednáním do jediného orgánu, na druhou stranu však dochází k dekoncentraci v rámci sektorů. 

Jeden orgán tak vykonává obezřetnostní dohled a dohled nad obchodním jednáním nad 

sektorem bankovnictví a sektorem pojišťovnictví a druhý orgán vykonává obezřetnostní 

dohled a dohled nad obchodním jednáním ale pouze nad sektorem kapitálového trhu. 

V souhrnu jsou částečně integrované modely nejvíce zastoupeny v regionu Evropy, Ameriky 

a Asie & Pacific. Konkrétně pak na základě Twin Peak modelu je organizován dohled 

například ve Velké Británii, Austrálii, Kanadě nebo na Novém Zélandu. Model Two Agency 

lze pak nalézt například ve Francii, Itálii, Řecku nebo Peru.   

Tabulka č. 1 – Zastoupení modelů dohledu nad finančním systémem podle regionu, 2017  

  Afrika Amerika 

Asie & 

Pacific Evropa 

Střední 

východ Celkem 

Sektorový 9 100% 9 53% 7 50% 10 30% 4 67% 39 49% 

Integrovaný 0 0% 2 12% 4 29% 16 48% 1 17% 23 29% 

Částečně integrovaný 0 0% 6 35% 3 21% 7 21% 1 17% 17 22% 

Celkem 9   17   14   33   6   79   

zdroj: CALVO et. al, opt. cit. sub 147, vlastní zpracování. Pro účely diplomové práce jsou 

kategorie „integrated-CB“ a „integrated-SSA“ sloučeny do kategorie „integrovaný“, 

                                                 
157

 Terminologie opět převzata z CALVO et. al, opt. cit. sub 147, str. 7 podobně KOHAJDA, M. opt. cit. sub 60 



42 

 

současně kategorie „Twin Peaks“ a „Two Agency“ sloučeny do kategorie „částečně 

integrovaný“. 

1.4.2 Funkcionální třídění dohledu nad finančním trhem 

Za druhé kritérium třídění lze považovat oblast regulace resp. dohledu, na kterou se 

dohledový orgán zaměřuje. Kohajda obdobně mluví o „cíli dohledu“
158

, Jurošková pak o 

oborech finanční regulace „opírající se o typologii tržních selhání“
159

. Ve srovnání 

s předchozím dělením, funkcionální třídění je více provázáno se samotnou regulací finančního 

systému. V rámci této vznikají oblasti regulace definující cíle a poskytující nástroje 

dohledovým orgánům k jejich dosažení. Potud lze orgány k jednotlivým oblastem přiřadit 

buď na základě pozitivním právem orgánu stanovené pravomoci regulací definovaný cíl 

sledovat, nebo podle pozitivním právem vymezených nástrojů, kterými je ten či onen 

dohledový orgán vybaven. De lege ferenda by oba tyto způsoby měly konvergovat, jelikož 

dohledový orgán, kterému je pozitivním právem stanoveno naplňovat regulací stanovený cíl, 

by měl být rovněž nadán k tomu vhodnými nástroji.
160

  

Kohajda v rámci funkcionálního třídění identifikuje dva druhy dohledu: dohled obezřetný a 

dohled nad obchodním jednáním.
161

 Oproti tomu Jurošková, v prizmatu bankovní regulace, 

rozlišuje mikroobezřetnostní oblast, makroobezřetnostní oblast, oblast ochrany zájmů klientů 

finančních institucí a oblast ochrany konkurenčního prostředí ve finančním systému.
162

 Níže 

diskutované třídění
163

 navazuje na oba výše zmíněné autory, současně však implementuje 

změny v regulaci a dohledu v reakci na globální finanční krizi. Oproti Kohajdovi a v souladu 

s Juroškovou je obezřetný dohled rozdělen na mikroobezřetnostní a makroobezřetnostní 

oblast. Oblast dohledu obchodního jednání je zachována a nově je zařazena oblast dohledu 

nad řešením krize finančních institucí. Pro účely další diskuze je od ochrany konkurenčního 

prostředí abstrahováno. Tato, sic v prizmatu tržních selhání významná, oblast stojí mimo 

rámec níže definovaného třídění oblastí dohledu, kterýžto je zaměřen na specifika finančního 

systému jako takového spíše než na jeho tržní strukturu. 
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1.4.2.1 Mikroobezřetnostní dohled 

Jurošková definuje mikroobezřetnostní oblast jako „regulaci obezřetného podnikání 

finančních institucí a dohled nad nimi, zaměřený na finanční zdraví, likviditu a solventnost 

finančních institucí“
164

. Mikroobezřetnostní regulace tak stanoví například pravidla pro 

obchodní model finanční instituce, její rizikový profil, požadavky na kapitálovou přiměřenost, 

likviditu a další aspekty jejího podnikání. Za její obecný cíl lze pak považovat finanční 

stabilitu jednotlivých finančních institucí. Kritériem rozlišení mikroobezřetnostního dohledu 

je tudíž jeho zaměření na dohled individuálních institucí, nikoli finančního systému jako 

celku.  

1.4.2.2 Makroobezřetnostní dohled 

Makroobezřetnostní oblast je Juroškovou definována jako „monitorování a analýza stability 

bankovního sektoru a finančního systému jako celku, jejichž cílem je snížení 

pravděpodobnosti systémového rizika zřetězení platební neschopnosti bank i jiných 

finančních institucí.“
165

 Z ekonomického hlediska Osinski et al. uvádí, že mikroobezřetnostní 

dohled analyzuje reakci individuální finanční instituce na exogenní rizika, ale nebere v potaz 

endogenní rizika a interakci instituce se zbytkem finančního systému.
166

 Podle IMF je 

primárním cílem makroobezřetnostní politiky limitace nárůstu systémového finančního rizika; 

za tímto účelem by měla být nadána nástroji „s dosahem“ na všechny relevantní systémově 

významné finanční instituce a poskytovatele služeb finanční infrastruktury.
167

 Potud lze na 

makroobezřetnostní dohled nahlížet jako na oblast dohledu, která abstinuje od problematiky 

finanční stability individuálních finančních institucí jako takových, nýbrž monitoruje a dohlíží 

na stabilitu finančního systému jako celku. Tato oblast dohledu, i když existovala v určité 

formě již dříve
168

, získala svou prominenci v reakci na globální finanční krizi. Během ní totiž 

došlo k plné materializaci dosud latentního (tudíž regulací a dohledem z velké části 

přehlíženého) systémového rizika.  
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1.4.2.3 Dohled nad obchodním jednáním 

Dohled nad obchodním jednáním lze definovat jako „dohled, který je zaměřen na zneužití 

trhů, jehož cílem je chránit zájmy klientů finančních institucí.“
169,170

 Z tohoto pohledu lze 

sledovat kvalitativní odlišení od předchozích dvou kategorií. Zatímco makro- a 

mikroobezřetnostní dohled je zaměřen na fungování, obchodní model a rizikový profil 

samotných institucí resp. finančního systému jako celku, dohled nad obchodním jednáním 

pokrývá dodržování regulatorních pravidel týkajících se vztahu finanční instituce a klienta. 

Dohled nad obchodním jednáním je zaměřen zejména na dodržování pravidel odborné péče 

při poskytování finančních produktů klientům, tradičně se jedná o spektrum informačních 

povinností a jednání finanční instituce s klientem. Přijímaje uvedené rozlišení, je důležité 

zmínit, že z hlediska fungování finančních institucí jsou obě oblasti navzájem provázány. 

Nastavení řídicího a kontrolního systému finanční instituce (tradiční oblast posouzení v rámci 

mikroobezřetnostního dohledu) má potenciál ovlivnit formu a kvalitu jejího obchodního 

jednání z hlediska odborné péče. Současně slabiny v dodržování pravidel odborné péče se 

mohou přetvořit v nárůst tzv. reputačního rizika a potenciální destabilizaci obchodního 

modelu finanční instituce.  

1.4.2.4 Dohled nad řešením krize 

V reakci na globální finanční krizi se rozvinula čtvrtá oblast dohledu, která byla dosud řešena 

partikulární úpravou národního zejména insolvenčního práva. Globální finanční krize odhalila 

nedostatky v institucionálních procesech zacházení s finančními institucemi, které se blížily 

nebo byly přímo vystaveny platební neschopnosti. Negativní následky plynoucí ze selhání 

systémově významných finančních institucí pak byly řešeny státem a finančními prostředky 

ze státního rozpočtu. Za účelem zamezení „druhotného“ dopadu krize finančního systému na 

fiskální stabilitu státu byl vytvořen rámec pro ozdravné postupy a řešení krize. Dohled v této 

oblasti lze pomyslně rozdělit na tři okruhy: identifikaci systémově významných finančních 

institucí, plány ozdravných postupů a plány řešení krize finanční instituce.  

První okruh je zaměřen na posouzení významnosti finanční instituce
171

 pro finanční systém 

jako celek. Úkolem dohledového orgánu je na základě platné regulace a vlastního správního 
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 podobně rovněž KOHAJDA, M. opt. cit. sub 60, str. 28 
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 Významnost finanční instituce lze zkratkovitě kvantifikovat jako podíl objemu finančních prostředků, které 
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dostačující. Riziko, které individuální finanční instituce představuje pro finanční systém, lze spatřovat například 
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uvážení identifikovat, zdali finanční instituce je natolik systémově významná, že je vhodné 

její případnou platební neschopnost řešit v rámci institucionalizovaného systému fondu pro 

řešení krize, nebo nikoli.
172

  

Druhý okruh je založen na povinnosti finanční instituce tvořit a aktualizovat plán jednání pro 

případ, kdy by docházelo ke snížení její finanční stability směřující k platební neschopnosti. 

Tzv. ozdravný plán slouží k jasnému vymezení procesů, odpovědností a postupů v případech 

adverzního vývoje stability finanční instituce. Obecným úkolem dohledu je průběžně dohlížet 

na adekvátnost a proveditelnost ozdravného plánu a případně jej revidovat směrem k jeho 

vyšší účinnosti.  

Třetí okruh nastupuje v momentu samotné platební neschopnosti a stanovuje proces, vztahy a 

působnost veřejných orgánů jakož i povinnosti upadnuvší finanční instituce. To však pouze 

pro případy, kdy je její úpadek řešen v rámci mechanismu řešení krize a za pomoci fondu pro 

řešení krize. Omezuje se tak jen na finanční instituce, které jsou v rámci prvního okruhu 

prohlášeny za významné pro stabilitu finančního systému.  

Rozlišení funkcionálního třídění lze obecně spatřovat ve fázi životního cyklu finanční 

instituce, na kterou se zaměřují. Zatímco předchozí oblasti funkcionálního třídění se převážně 

zabývají fází vzniku a výkonu činnosti finanční instituce, dohled nad řešením krize je 

zaměřen na fázi platební neschopnosti a zániku finanční instituce.
173

  

1.4.2.5 Efekt globální finanční krize 

V souhrnu lze efekt globální finanční krize na institucionální organizaci dohledu nad 

finančním systémem spatřovat v revizi jak institucionální tak funkcionální struktury 

dohledových orgánů. Z hlediska institucionálního třídění došlo ke změnám v modelech 

                                                                                                                                                         
i v poskytování určité pro systém vitální služby, či samotné reputace finanční instituce, jejíž snížení by vedlo ke 

ztrátě důvěry v určitý typ služby a, v adverzním případě, i ve stabilitu finančního systému jako celku. 

Podmínkou vhodného posouzení je tak komplexní analýza kvantitativních i kvalitativních parametrů 

individuality finanční instituce na jejíž struktuře a náležitostech prozatím nepanuje na teoretické úrovni 

dostatečný konsensus.  
172

 V souvislosti s uvedeným je nutné rozlišovat identifikaci systémové významnosti z hlediska 

mikroobezřetnostního respetkive makroobezřetnostního dohledu a dohledu nad řešením krize. V prvním případě 

je významnost finanční instituce určována za účelem vymezení okruhu finančních institucí, na které mají být 

kladeny vyšší regulatorní a dohledové požadavky v důsledku její významnosti pro finanční systém. V druhém 

případě je určována za účelem vyhodnocení nutnosti její „záchrany“ za použití finančního prostředků a 

mechanismů fondu pro řešení krize. 
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 V praxi má oblast dohledu nad řešením krize partikulární přesahy i do ostatních oblastí. Například povinnost 

vytvořit a aktualizovat ozdravné plány je finančním institucím stanovena i pro fázi standardního výkonu činnosti. 

Současně dohled nad adekvátností a proveditelností ozdravného plánu je prováděn průběžně, nikoliv až při 

vzniku rizika selhání.   
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organizace, které směřovaly k významnější roli centrálních bank v dohledu nad finančním 

systémem, posilování monitoringu finanční stability a inkluzi nově vzniknuvších oblasti 

dohledu.
174

 Kromě vzniku oblasti makroobezřetnosntího dohledu a dohledu nad řešením krize 

došlo v rámci funkcionálního třídění i k neopomenutelné modifikaci již etablovaných oblastí 

dohledu, zejména pak dohledu mikroobezřetnostního.  
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 CALVO et. al, opt. cit. sub 147, str. 9-10 V reakci na globální finanční krizi došlo k modifikaci 

institucionálního dohledovém modelu u 11 z 79 zkoumaných jurisdikcí. Z toho 7 bylo představováno posunem 

od sektorového směrem k integrovanému nebo částečně integrovanému modelu, zbývající 4 změny 

představovaly přechod z Integrated-SSA do Integrated-CB nebo Twin Peaks.  
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2 Analytická část 

2.1 Česká národní banka 

Ústavním východiskem postavení České národní banky je čl. 98 ústavního zákona č. 1/1993 

Sb., Ústava České republiky ve znění pozdějších předpisů, podle kterého je ČNB ústřední 

bankou státu s hlavním cílem v podobě péče o cenovou stabilitu. Její postavení, působnost a 

další podrobnosti stanoví zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „ZoČNB“).  

2.1.1 Cíle České národní banky 

Hlavní cíl ČNB je vymezen v § 1 odst. 1 ZoČNB: Hlavním cílem činnosti České národní 

banky je péče o cenovou stabilitu. Česká národní banka dále pečuje o finanční stabilitu a o 

bezpečné fungování finančního systému v České republice. Pokud tím není dotčen její hlavní 

cíl, Česká národní banka podporuje obecnou hospodářskou politiku vlády vedoucí k 

udržitelnému hospodářskému růstu a obecné hospodářské politiky v Evropské unii se 

záměrem přispět k dosažení cílů Evropské unie. Česká národní banka jedná v souladu se 

zásadou otevřeného tržního hospodářství. Z dikce ustanovení je patrná nejen role ČNB 

v ekonomice, ale i hierarchie a vztah jednotlivých cílů ČNB navzájem.  

Významnost vymezení hlavního cíle ČNB, péče o cenovou stabilitu, je podtržena strukturou 

jeho právního ukotvení. Kromě věty první § 1 odst. 1  ZoČNB je totiž vymezen i v normách 

vyšší právní síly a to z hlediska národního právního rámce přímo v čl. 98 Ústavy ČR, a 

z hlediska evropského právního rámce v čl. 127 odst. 1 SFEU. Struktura právního ukotvení 

z části navazuje na ekonomickou teorii měnové politiky, v rámci které je posuzována 

nezávislost centrální banky z hlediska jejího výkonu měnové politiky. Za ekonomicky vhodné 

je považováno oddělení orgánů vykonávajících fiskální politiku od orgánů vykonávajících 

politiku měnovou. Kromě funkčního oddělení, zejména v podobě odlišného mechanismu 

volby členů orgánu vykonávajících měnovou politiku a nezávislého rozpočtu takového 

orgánu, je důležité jasně, stabilně a nezávisle vymezit cíl měnové politiky. Na základě výše 

uvedeného je patrné, že změna cíle měnové politiky vyžaduje na národní úrovni změnu 

ústavním zákonem a na komunitární úrovni změnu primárního práva. Potud lze tedy 

předpoklad jasného, stabilního a nezávislého stanovení cíle měnové politiky považovat za 

splněný.  
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Síla struktury právního ukotvení hlavního cíle byla na národní úrovni již testována a to 

v období přizpůsobování českého právního rámce unijní úpravě. Podle znění čl. 98 Ústavy 

ČR, platného do 31.12.2001, byl cíl měnové politiky ČNB vymezen jako péče o měnovou 

stabilitu. Vlivem snah o dodržení mezinárodního závazku plynoucího z členství v EU, totiž 

přijetí společné evropské měny, mělo dojít novelou zákona o ČNB č. 442/2001 Sb. s účinností 

od 1.1.2001 ke změně cíle na péči o cenovou stabilitu. Avšak v důsledku toho, že nebyla 

přijata souběžná novela Ústavy ČR, byla tato novela na základě následného nálezu Ústavního 

soudu publikovaného pod č. 278/2000 Sb. zrušena. Hlavní cíl byl posléze změněn ústavně 

konformním způsobem nejprve ústavním zákonem č. 448/2001 Sb. v Ústavě ČR s účinností 

od 1.1.2002, a poté i v ZoČNB zákonem č. 127/2002 Sb. s účinností od 1.5.2002. 

Předmětem ekonomického diskurzu je rovněž textace, resp. obsah hlavního cíle centrálních 

bank a to z hlediska analýzy národních měnových režimů.
175

 V ekonomické teorii lze 

rozlišovat mezi stabilitou vnitřní, která je spatřována zejména ve stabilitě cenové hladiny, a 

stabilitou vnější, která je charakterizována stabilitou devizového kurzu. Z pohledu měnové 

teorie v návaznosti na stanovený cíl centrální banky lze rozlišit měnové režimy na cílování 

devizového kurzu, cílování peněžní zásoby, implicitní cílování a cílování inflace
176

. Každý 

z těchto měnových režimů může mít rozdílné dopady do makroekonomických agregátů 

ekonomiky. Postupným vývojem dospěl současný ekonomický diskurz k názoru, že režim 

inflačního cílování, tj. cílování cenové hladiny oproti měnové bázi nebo devizovému kurzu, 

dosahuje z hlediska udržení stabilního růstu cen, tj. cenové stability, nejlepších výsledků. 

Postupem času byl tento režim přijímán centrálními bankami vyspělých ekonomik, mezi které 

se Česká republika zařadila výše zmíněnou novelou ZoČNB zákonem č. 127/2002 Sb. Potud 

lze doplnit, že odůvodnění Ústavního soudu bylo rovněž obecně v souladu s výše 

diskutovanými ekonomickými aspekty, když rozlišovalo textace obou měnověpolitických 

cílů.  

Třetím aspektem hlavního cíle je jeho vztah k ostatním cílům a činnostem ČNB. Potud je 

hlavní cíl dikcí § 1 odst. 1 ZoČNB povýšen nad cíl podpory obecné hospodářské politiky 
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JANSEN. 2008. "Central Bank Communication and Monetary Policy: A Survey of Theory and 

Evidence." Journal of Economic Literature, 46 (4): 910-45.; CROWE, Ch., and E. E. MEADE. 2007. "The 

Evolution of Central Bank Governance around the World."Journal of Economic Perspectives, 21 (4): 69-90. 
176

 CLARIDA, R., GALÍ, J., GERTLER, M. Monetary policy rules in practice: Some international 

evidence. European Economic Review. 1998, 42(6), 1033-1067. ISSN 0014-2921; BERNANKE, nebo Ben S., 
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vlády vedoucí k udržitelnému hospodářskému růstu a obecné hospodářské politiky v 

Evropské unii se záměrem přispět k dosažení cílů Evropské unie, nicméně jeho vztah k cíli 

péče o finanční stabilitu a bezpečné fungování finančního systému je jasný méně.  

Důvodem explicitního stanovení priority měnověpolitického cíle nad cílem podpory vládní 

politiky hospodářského růstu je zamezit motivacím centrální banky monetárně stimulovat 

národní hospodářství na úkor plnění cíle cenové stability. Pohledem relativně stabilizovaného 

názoru ekonomického diskurzu by v takovém případě mohlo dojít v adverzním scénáři 

k potenciálně významným nárůstům cenové hladiny a v důsledku toho k poklesu reálného 

hospodářského růstu v delším období.    

Cíl péče o finanční stabilitu a bezpečné fungování finančního systému byl do ZoČNB doplněn 

novelou provedenou zákonem č. 227/2013 Sb.
177

 účinným od 16.8.2013, která reagovala na 

vývoj na finančních trzích v průběhu globální finanční krize, během které byly odhaleny 

nedostatky v přístupu k dohledu nad finančním systémem zejména v případě materializace 

latentního systémového rizika. Pokrytí takového rizika dohledem vyžadovalo systémový 

přístup k dohledu nad finančním systémem, v rámci něhož byla etablována nová oblast 

dohledu makroobezřetnostního. (viz kap. 1.4.2.2). Současně novela reflektovala doporučení 

Evropské rady pro systémová rizika
178

, které předpokládalo explicitní deklarace cíle péče o 

finanční stabilitu v národní legislativě.
179

 Ve vztahu k hlavnímu cíli není vztah péče o finanční 

stabilitu jednoznačně určen, resp. sledování péče o finanční stabilitu není podmíněno 

bezrozporností s hlavním cílem tak, jako v předchozím případě. Rýdl k tomu uvádí: „I když je 

právně evidentně silnějším cílem péče o stabilitu cenovou a centrální banka nesmí jednat 

proti hlavnímu cíli, je ekonomicky uznáváno, že oba cíle nejsou komplementární a sledováním 

pouze hlavního cíle nemusí být další cíl - stabilita finančního systému - naplněn.“
180

 I zde 

ovšem z hlediska ekonomické teorie může docházet k divergujícím motivacím. Například 

v případě, kdy hospodářský vývoj podmiňuje postupné snižování úrokových sazeb a 

implementaci uvolněné měnové politiky ze strany ČNB  za účelem udržení cenové hladiny 

v inflačním cíli, na mezibankovním trhu dochází k tlaku na pokles mezibankovních 

úrokových sazeb a jejich promítnutí do sazeb klientských úvěrů a depozit. V takovém 
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 zákon č. 227/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších 

předpisů, a další související zákony 
178

 Recommendation of European Systemic Risk Board ze dne 4. dubna 2013 on the macroprudential mandate of 

national authorities (ESRB/2011/03) 
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 Důvodová zpráva k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění 

pozdějších předpisů, a další související zákony (str. 42)  
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Kluwer, 2014. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-622-8. Komentář k odst. 1 § 2 bod 8. 
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prostředí dochází v delším časovém horizontu vlivem konkurence mezi úvěrovými 

institucemi ke snižování čistých úrokových marží úvěrových institucí a k poklesu úrokového 

zisku, což v konečném důsledku snižuje ziskovost bankovního sektoru. Snížení zisku 

z běžného období má významný dopad do kapitálové vybavenosti jednotlivých úvěrových 

institucí a při neměnném objemu rizikově vážených aktiv dochází k poklesu kapitálového 

poměru a tudíž i ke zhoršování stability úvěrových institucí z hlediska obezřetnostních 

pravidel kapitálové přiměřenosti.  

Obecně lze uzavřít, že jakákoliv změna měnové politiky za účelem plnění hlavního cíle 

ČNB má v konečném důsledku, vlivem vztahů uvnitř finančního systému a jeho vazeb 

na reálnou ekonomiku, dopad i na plnění druhotných cílů péče o finanční stabilitu a 

podpory vládní politiky hospodářského růstu. Hierarchizace cílů je v tomto ohledu stěžejní 

pro zajištění vhodného fungování ČNB jako centrální banky. Plnění hlavního cíle pak do jisté 

míry vyžaduje zvažování všech dopadů měnové politiky na český finanční systém a 

hospodářství, ale podle § 1 odst. 4 ZoČNB i na stabilitu finančního systému jiného členského 

státu Evropské unie.  

2.1.2 Úkoly České národní banky 

Na diskutované cíle navazuje vymezení hlavních úkolů ČNB v § 2 odst. 2 písm. a) až f) 

ZoČNB
181

, jejichž plnění opět nesmí z logiky ustanovení § 2 ZoČNB být v rozporu s hlavním 

cílem péče o cenovou stabilitu.   

Úkol určování měnové politiky podle § 2 odst. 2 písm. a) ZoČNB přímo navazuje na hlavní 

cíl ČNB. Vykonávána je obecně za požití měnověpolitických nástrojů jako jsou operace na 

volném trhu upravené v § 28 ZoČNB a zajištěné úvěry s krátkodobou splatností tzv. repo 

operace upravené v § 29 ZoČNB. Jako další nástroje měnové regulace lze označit povinné 

minimální rezervy upravené v části páté ZoČNB v § 23 až § 26, kterými ČNB stanoví podíl 

                                                 
181

 odst. 2 § 2 ZoČNB: (2) Česká národní banka plní tyto úkoly: 

a) určuje měnovou politiku, 

b) vydává bankovky a mince, 

c) řídí peněžní oběh, platební styk a zúčtování bank, zahraničních bank vykonávajících bankovní činnosti na 

území České republiky prostřednictvím své pobočky (dále jen „pobočka zahraniční banky“) a spořitelních a 

úvěrních družstev, pečuje o jejich plynulost a hospodárnost a podílí se na zajištění bezpečnosti, spolehlivosti a 

efektivnosti platebních a vypořádacích systémů a na jejich rozvoji, 

d) vykonává dohled nad osobami působícími na finančním trhu (§ 44 odst. 1), 

e) rozpoznává, sleduje a posuzuje rizika ohrožení stability finančního systému a v zájmu předcházení vzniku 

nebo snižování těchto rizik přispívá prostřednictvím svých pravomocí k odolnosti finančního systému a udržení 

finanční stability a vytváří tak makroobezřetnostní politiku; v případě potřeby spolupracuje na tvorbě 

makroobezřetnostní politiky s orgány státu, jejichž působnosti se tato politika týká, 

f) provádí další činnosti podle tohoto zákona a podle jiných právních předpisů. 
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vlastních zdrojů na celkových závazcích dohlíženého subjektu. Pomocí měnověpolitických 

nástrojů ČNB přímo ovlivňuje mezibankovní úrokové sazby a obecně objem likvidity 

v bankovním sektoru s cílem ovlivnění cenové hladiny (tzv. cíluje inflaci) za účelem jejího 

udržení v předem stanoveném hodnotovém koridoru (tzv. inflačním cíli). Druhotně má ovšem 

změna parametrů měnověpolitických nástrojů dopad i na subjekty finančního systému, 

zejména pak na banky, obchodníky s cennými papíry a pojišťovny.  

Funkce emisní banky svěřuje ČNB úkol stanovený § 2 odst. 2 písm. b) ZoČNB, podle kterého 

jí přísluší vydávat bankovky a mince. Nástroje a procesy se vztahem k emisi bankovek a 

mincí jsou upraveny zejména v části čtvrté ZoČNB v § 12 až § 22. Ty zahrnují nejen faktický 

tisk bankovek a ražbu mincí, ale i jejich fyzickou distribuci (§ 14 ZoČNB) a dozor nad jejich 

platností (§ 19 ZoČNB). Podrobná úprava je pak obsažena zejména v zákoně č. 136/2011 Sb., 

o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění 

pozdějších předpisů a vyhlášce č. 274/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o 

oběhu bankovek a mincí.
182

  

Ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) ZoČNB stanoví ČNB úkol pečovat o peněžní oběh, platební 

styk (tj. hotovostní i bezhotovostní oběh peněz) a zúčtování úvěrových institucí (především 

zúčtovací systémy), jakož i pečovat o jejich plynulost, hospodárnost, spolehlivost, efektivnost 

a rozvoj. Plynulost platebního styku je stěžejní nejen pro finanční stabilitu a řádný výkon 

finančního systému, ale i pro samotné reálné hospodářství, zejména pak pro realizaci všech 

transakcí v ekonomice. Historicky starší péče o hotovostní oběh peněz je standardně 

přisuzována centrálním bankám, které pak v určitých zejména technických aspektech tisku a 

ražby tuto delegují na další subjekty (Státní tiskárna cenin, Česká mincovna a jiné.). Relativně 

mladší úloha ČNB, tj. péče o bezhotovostní platební styk, zahrnuje péči o bezpečnost 

transakcí platebních karet, internetového a mobilního bankovnictví; z hlediska objemu 

transakcí je pak nejvýznamnější bezpečné a plynulé fungování platebních systémů. Takto 

pojatý úkol ČNB zasahuje z hlediska diskuze v kap. 1.1.1 do obecného pojetí dohledu nad 

finančním systémem, přičemž dohled nad platebními systémy lze zařadit do oblasti dohledu 

nad tržní infrastrukturou. Ve vztahu k tomuto úkolu je ČNB oprávněna provozovat platební 

systémy podle § 38 odst. 1 ZoČNB, vypořádací systémy podle § 33 odst. 4 ZoČNB a 
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 Dále rovněž Úřední sdělení České národní banky ze dne 21. prosince 2016 k některým ustanovením zákona o 

oběhu bankovek a mincí; Úřední sdělení České národní banky ze dne 11. dubna 2014 o organizaci testování 

zařízení pro zpracování tuzemských bankovek a mincí; Úřední sdělení České národní banky ze dne 27. února 

2014 o podmínkách organizace odborných kurzů o rozpoznávání bankovek a mincí podezřelých z padělání nebo 

pozměňování pořádaných Českou národní bankou; Úřední sdělení České národní banky ze dne 30. května 2012 

o poskytování informací o zařízeních používaných pro zpracování tuzemských bankovek a mincí. 
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požadovat po ostatních provozovatelích platebních systémů, vypořádacích systémů, 

poskytovatelích platebních služeb a vydavatelů elektronických peněz informace podle § 38a 

ZoČNB. Z hlediska finančního systému ČNB přímo provozuje systém spadající do obecné 

kategorie tržní infrastruktury a to platební systém s neodvolatelností zúčtování
183

 CERTIS. 

Z hlediska tématu této práce nejvýznamnějším je úkol vymezený v § 2 odst. 2 písm. d) 

ZoČNB – výkon dohledu nad osobami působícími na finančním trhu. Osobní působnost 

dohledu ČNB byla rozšířena do stávající podoby nabytím účinnosti zákona č. 57/2006 Sb., o 

změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem dne 1.4.2006. ČNB 

dlouhodobě vykonávala dohled nad bankami a devizovými místy. Přijetím výše zmíněné tzv. 

integrační novely
184

 došlo k rozšíření působnosti dohledu ČNB o dohled nad pojišťovnami 

(tehdy vykonávaným Ministerstvem financí), dohled nad kapitálovým trhem 

(zabezpečovaným Komisí pro cenné papíry) a dohled nad spořitelními a úvěrovými družstvy 

(vykonávaným Úřadem pro dohled nad družstevními záložnami). V důsledku integračního 

procesu došlo ke zrušení specializovaných dohledových institucí (Komise pro cenné papíry a 

Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami) a odejmutí pravomoci Ministerstva financí 

v oblasti dohledu nad pojišťovnami. Kromě toho došlo ke zřízení tzv. Výboru pro finanční 

trh, který měl sloužit jako poradní orgán ČNB v oblasti dohledu nad bankami a družstevními 

záložnami.
185

 Kromě institucionálních změn došlo i k odpovídající novelizaci zákonů 

upravující jednotlivé sektory finančního systému.
186

 Institucionální koncentrace dohledu 

v ČNB a tudíž odstranění tehdejší plurality dohledových orgánů byla vnímána převáženě 

pozitivně v souladu s unijním trendem; kritizována byla částečně i přes institucionální 

integraci převládající roztříštěnost právní úpravy regulující jednotlivé sektory finančního 

trhu
187

, se kterou rovněž souvisela problematika její tvorby, resp. rozdělení odpovědnosti 

regulátora finančního systému mezi Ministerstvo financí a ČNB
188

. V prizmatu diskuze  
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 srov. hlava II Platební systém s neodvolatelností zúčtování § 110 až § 125 zákona č. 370/2017 Sb., o 

platebním styku, ve znění pozdějších předpisů. 
184

 BARÁK, J. Česká národní banka jako orgán dohledu nad finančním trhem. Právní rozhledy. C. H. Beck, 

2006, 2006(7). ISSN 1210-6410. 
185

 Výbor pro finanční trh (§45a ZoČNB účinný do 16.8.2013) byl zaměřen na koncepční otázky regulace a 

sjednoceného dohledu nad finanční trhem. Měl sedm členů a byl oprávněn předkládat doporučení bankovní radě 

ČNB, nicméně rozhodovací pravomocí nadán nebyl. Postupným vývojem a ukotvením role ČNB jako 

integrovaného orgánu dohledu se stal obsoletním. Novela ZoČNB provedená zákonem č. 227/2013 Sb., Výbor 

pro finanční trh s účinností od 17. 8. 2013, se zrušila.   
186

 Blíže viz např. KOTÁB, P., OSSENDORF, V. Proces institucionálního sjednocování orgánů státního dozoru 

nad finančním trhem v České republice. Správní právo, 2005, č. 4, Praha : Ministerstvo vnitra, 2005, s. 259–274. 
187

 ČECH, P. Sjednocen dohled nad finančním trhem (roztříštěnost úpravy ale přetrvává). Právní zpravodaj. 

C.H.Beck, 2006, 2006, ). ISSN 1210-6410  
188

 BARÁK, J. Česká národní banka jako orgán dohledu nad finančním trhem. Právní rozhledy. C. H. Beck, 

2006, 2006(7). ISSN 1210-6410. 
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v kap. 1.4. lze hovořit o ryze integrovaném orgánu dohledu v ČR již od 1.4.2006, kdy 

došlo k integraci jak dohledu podle institucionálního třídění, tak dohledu z hlediska 

třídění funkcionálního
189

.  

Neméně významným pro tuto práci je i úkol ČNB vymezený § 2 odst. 2 písm. e) ZoČNB, 

podle kterého ČNB rozpoznává, sleduje a posuzuje rizika ohrožení stability finančního 

systému a v zájmu předcházení vzniku nebo snižování těchto rizik přispívá prostřednictvím 

svých pravomocí k odolnosti finančního systému a udržení finanční stability a vytváří tak 

makroobezřetnostní politiku, souhrnně tedy jde o provádění makroobezřetnostní politiky. 

Výkon makroobezřetnostní politiky byl spolu s doplněním cíle péče o finanční stabilitu ČNB 

svěřen výše zmíněnou novelizací zákona č. 227/2013 Sb., účinným od 16.8.2013, z již 

zmíněných důvodů reakce na globální finanční krizi a v souladu s doporučením ESRB 

z 22.12.2011. Rýdl k doplnění mandátu ČNB o makroobezřetnostní politiku uvádí: „Záměrně 

uvedl zákonodárce slovo "přispívá", neboť doktrína i příslušné mezinárodní standardy 

vycházejí z toho, že centrální banka je sice v této oblasti nejmocnější, nikoliv však jedinou 

autoritou, která může svými pravomocemi finanční stabilitě napomáhat (tím se tato oblast liší 

od měnové politiky a péče o cenovou stabilitu, kde je role centrálních bank v demokratických 

zemích s tržním hospodářstvím výlučná).“
190

  Svůj, tedy parciální, vliv na finanční stabilitu 

ČNB provádí skrze mikroobezřetnostní a makroobezřetnostní dohled nad finančním 

systémem, pod který lze zařadit monitoring finančního systému, vydávání doporučení a 

upozornění, a skrze vliv na podobu regulatorních zejména obezřetnostních pravidel ať už ve 

formě podzákonných předpisů vydávaných v samostatné působnosti, tak připomínkových 

řízení při vydávání zákonných předpisů a sekundárního práva Evropské unie. Z dikce 

ustanovení lze rovněž vyvodit poměrně široký rozsah makroobezřetnostní politiky a to nejen 

z hlediska osobní působnosti, ale i ve škále možných nástrojů (spojení „...prostřednictvím 

svých pravomocí...“ lze vyložit tak, že pokud není ohrožen hlavní cíl ČNB, lze pro účely 

dosažení finanční stability využít i měnověpolitické nástroje
191

).   

Pro úplnost, v ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) ZoČNB je ČNB stanoveno provádět další 

činnosti podle ZoČNB a jiných právních předpisů. Ustanovení směřuje na další funkce 

centrální banky, kterými jsou role banky státu, věřitele poslední instance, vydávání 
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 Oblast makroobezřetnostního dohledu a dohledu nad řešením krize, jak je definována dnes, nebyla v roce 

2006 zcela vyvinuta. Nicméně již tehdejší dohled lze dělit nad dohled mikroobezřetnostní a dohled obchodního 

jednání, které byly napříč sektory finančního trhu koncentrovány v ČNB.  
190

 RÝDL, T. a kol., opt. cit. sub. 180, komentář k § 44 bod 16 
191

 srovn. RÝDL, T. a kol., opt. cit. sub. 180, komentář k § 44 bod 16 
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podzákonných předpisů, úředních sdělení a doporučení mimo rámec výše uvedeného a účast 

v mezinárodních organizacích (viz také § 2 odst. 3 ZoČNB).
192

  

2.1.3 Česká národní banka jako orgán dohledu nad finančním systémem 

Česká národní banka je podle § 1 odst. 1 ZoČNB orgánem vykonávajícím dohled nad 

finančním systémem a v souladu s § 2 odst. 2 písm. d) ZoČNB vykonává dohled nad osobami 

působícími na finančním trhu. Základní pravomoci a působnost ČNB v oblasti dohledu nad 

finančním systémem vymezuje část desátá ZoČNB. Výkon dohledu lze charakterizovat 

osobní působností dohledového orgánu, kterážto je v případě ČNB upravena v  § 44 odst. 1 

ZoČNB, dále činnostmi a pravomocemi dohledu, v rámci kterých ČNB vystupuje jako 

správní úřad podle § 1 odst. 3 ZoČNB, a které jsou souhrnně vymezeny v  § 44 odst. 2 

ZoČNB. Rýdl k uvedenému dodává, že „zákonodárce v této oblasti v podstatě delegoval na 

ČNB jakožto samostatnou právnickou osobu oddělenou od státu výkon státní moci 

(vrchnostenské správy). Právě při dohledu ČNB nejčastěji rozhoduje o právech a 

povinnostech jiných osob.“
193

 Pro úplnost lze doplnit, že ČNB vystupuje při výkonu dohledu, 

konkrétně pak při výkonu kontroly na místě rovněž jako kontrolní orgán ve smyslu § 1 odst. 1 

zákona č. 255/2012 Sb., ze dne 14. 6. 2012 o kontrole, ve znění pozdějších předpisů, ve 

spojení s § 45 ZoČNB.  

2.1.4 Osobní působnost ČNB jako orgánu dohledu nad finančním systémem 

Výčet dohlížených subjektů finančního systému je zakotven v § 44 odst. 1 ZoČNB. V prvních 

třech písmenech sleduje dikce ustanovení standardně používané vymezení tří základních 

sektorů finančního systému: bankovní sektor, sektor kapitálového trhu a sektor pojišťovnictví.  

Do rámce § 44 odst. 1 písm. a) ZoČNB jsou vedle subjektů typických pro bankovní sektor 

uvedeny i subjekty podnikající v oblasti platebního styku
194

 a to v souladu i s členěním 

sektorového dohledu dle komunitárního práva
195

. Z pohledu členění subjektů finančního 

systému diskutovaného v kap. 1.1.3. jsou zde rovněž vymezeny subjekty, o kterých bylo 

pojednáváno jako o institucích tržní infrastruktury (provozovatelé platebního systému 

s neodvolatelností zúčtování podle § 117 ZPS). Obdobně jsou, kromě obvyklých subjektů 

sektoru investičních služeb, instituce tržní infrastruktury zahrnuty i do § 44 písm. odst. 1 

písm. b) ZoČNB (provozovatelé vypořádacích systémů s neodvolatelností zúčtování  
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 RÝDL, T. a kol., opt. cit. sub. 180, komentář k § 44 bod 17 
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 RÝDL, T. a kol., opt. cit. sub. 180, komentář k § 44 k odst. 1 bod 1. 
194

 Osoby oprávněné poskytovat platební služby a vydávat elektronické peníze podle § 5 ZPS. 
195

 srov. odst. 1 čl. 1 Nařízení EBA 
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ve smyslu § 90 ZPKT, organizátoři trhů s investičními nástroji ve smyslu § 37 ZPKT). 

Třídění a výčet jmenovaných institucí sleduje kromě obecného členění totiž i členění 

speciálních sektorových zákonů, do kterých jsou instituce tržní infrastruktury rovněž 

zahrnuty. V § 44 odst. 1 písm. d) ZoČNB jsou doplněni zpracovatelé tuzemských bankovek  

a mincí; subjekty podle § 15 odst. 2 zákona č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí,  

a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, které doplňují okruh subjektů, jimž je 

umožněno zpracovávat hotovost. Do § 44 odst. 1 písm. e) ZoČNB byly novelou provedenou 

zákonem č. 258/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona  

o spotřebitelském úvěru, pod dohled ČNB doplněny subjekty odlišné od subjektů  

podle § 44 odst. 1 písm. a) ZoČNB, kterým je umožněno podle zákona č. 257/2016 Sb.,  

o spotřebitelském úvěru poskytovat spotřebitelské úvěry. Důvodem pro zařazení dohledu nad 

relativně nově vzniklými nebankovními poskytovateli spotřebitelských úvěrů byl již zmíněný 

integrovaný charakter dohledu nad finančním systémem v ČR a rovněž obecně předchozí 

zkušenosti ČNB s dohledem subjektů vystupujících na kvazi-bankovním trhu.   

Výčet dohlížených subjektů v § 44 odst. 1 ZoČNB není taxativním. Důvodem je zejména 

struktura české úpravy práva finančního systému. Ačkoli je ZoČNB základní kompetenční 

normou ČNB, její konkrétní pravomoci a působnost jsou upraveny sektorovými zákony. Ty 

jsou z hlediska legislativního vůči ZoČNB v poměru lex specialis. Kvůli uvedenému poměru 

speciality a z toho pramenící aplikační přednosti se stane nově ukotvený subjekt v některém 

ze sektorových zákonů implicitně subjektem dohledu ČNB podle § 44 odst. 1 ZoČNB, aniž 

by zde musel být explicitně uveden, pokud samozřejmě předmětná úprava nestanoví jinak. 

Tato „implicitní subsumce“ subjektů pod výkon dohledu ČNB spolu s existencí zbytkové 

klauzule obsažené v § 44 odst. 1 písm. f) ZoČNB ve svém důsledku neguje snahy o taxativní 

vymezení osobní působnosti ČNB.  

Dohled nad potenciálními různorodými skupinami dohlížených subjektů (tzv. finančními 

konglomeráty podle § 4 ZoFiKon) je rovněž podle § 44 odst. 3 ZoČNB svěřen ČNB. Tzv. 

doplňkový dohled, který ČNB nad finančními konglomeráty vykonává, je definován § 10 

zákona o finančních konglomerátech jako sledování a regulace rizik na úrovni finančního 

konglomerátu. Zatímco jsou výše zmíněné dohlížené subjekty dohlíženy jednotlivě (na 

konsolidované, subkonsolidované, nebo individuální bázi), rizika plynoucí ze skutečnosti, že 

jsou součástí finančního konglomerátu, jsou sledována a regulována právě orgánem 

doplňkového dohledu.  
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2.1.5 Činnost ČNB jako orgánu dohledu nad finančním systémem 

Zákonodárce v ustanovení § 44 odst. 2 ZoČNB vymezí, bez rozlišení mezi jednotlivými 

dohlíženými subjekty, rozsah činností, které lze pod dohled nad finančním systémem 

vykonávaným ČNB zahrnout. Rýdl mluví o tzv. dozorových pravomocech „tj. oprávnění a 

povinnosti orgánů dozoru vůči dozorovaným osobám, v jednotlivých ustanovení zákonů, které 

zároveň dozorovaným osobám ukládají povinnosti (pravidla), jejichž dodržování podléhá 

dozorové pravomoci příslušného orgánu“
196

.  

Povolovací a licenční činnost je stanovena ustanovením § 44 odst. 2 písm. a) ZoČNB. Pod 

tuto kategorii lze zahrnout zejména činnost tzv. autorizační
197

, kdy ČNB vystupuje jako 

správní orgán a rozhoduje o udělení povolení k výkonu činnosti, resp. působit jako subjekt 

finančního systému. ČNB ve správní řízení posoudí sektorovým zákonem stanovené 

náležitosti povolení, nebo jeho rozšíření a formou rozhodnutí předmětné povolení udělí, nebo 

zamítne. Žádosti o povolení subjekty podávají z vlastního podnětu. Kromě autorizační 

činnosti lze pod předmětné ustanovení rovněž zahrnout udělování souhlasů ve speciálních 

zákonem upravených případech
198

.  

Dozor souladu činnosti dohlíženého subjektu s regulatorními pravidly je ukotven 

ustanoveními § 44 odst. 2 písm. b) a c) ZoČNB. Ustanovení § 44 odst. 2 písm. b) ZoČNB 

definuje pravomoc dozorovat dodržování pravidel vyplývajících z činností udělených 

v povolení k činnosti. Součástí uděleného povolení je vždy vymezený rozsah činností, které 

dohlížený subjekt může na jeho základě vykonávat
199

. Na tyto jsou pak speciálními 

sektorovými zákony navázána pravidla a povinnosti, které musí být při výkonu každé z nich 

dodrženy. Naproti tomu ustanovení § 44 odst. 2 písm. c) ZoČNB odkazuje na kontrolu 

dodržování regulatorních pravidel ukotvených jak v národních, tak komunitárních právních 

normách obecně.  

Dozor nad souladem výkonu činnosti a pravidel regulace a pravidel vyplývajících z uděleného 

povolení je ČNB vykonáván dvojím způsobem. Dohled na dálku spočívá v monitorování a 

analýze finančních a statistických výkazů předkládaných dohlíženými subjekty zejména na 

základě § 41 a § 42 ZoČNB, případně dodatečně vyžádaných informací a podkladů. Oproti 

tomu kontrola na místě probíhá obvykle za osobní přítomnosti pracovníků ČNB přímo u 

                                                 
196

 RÝDL, T. a kol., opt. cit. sub. 180 komentář k § 44 odst. 2 bod 6. 
197

 KARFÍKOVÁ, M. a kol. opt. cit. sub 1, str. 231 
198

 např. udělení souhlasů podle § 16 odst. 1 ZoB, nebo podle § 20 odst. 3 ZoB. 
199

 srov. např. § 1 odst. 3 ZoB 
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kontrolované osoby. V souladu s § 45 odst. 1 ZoČNB se při výkonu dohledu formou kontroly 

na místě vztah mezi kontrolovanou osobou a ČNB řídí zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole, 

s výjimkou ustanovení o spolupráci v oblasti kontroly. Kromě odlišných právních režimů při 

výkonu se oba způsoby dohledu liší z hlediska časového. Zatímco dohled na dálku je obvykle 

vykonáván kontinuálně během výkonu činnosti udělené povolením, kontrola na místě je 

prováděna v kratších časových úsecích se zaměřením na vybrané aspekty dodržování 

pravidel. Oba tyto způsoby se navzájem doplňují a spolu s autorizační činností tvoří základ 

oblasti mikroobezřetnostního dohledu definovaného výše.  

Činnosti podle ustanovení § 44 odst. 2 písm. d) ZoČNB navazují na dohledové činnosti 

v předchozích odstavcích. Konkrétně pak i na § 41 a §42 zakládající povinnost dohlíženým 

subjektům předkládat ČNB statistické a finanční výkazy. Kromě těchto povinností obsahují 

speciální sektorové zákony zmocnění ČNB, podle kterých mohou být za účelem výkonu 

dohledu na dohlížených subjektech dožádány dodatečné či ad-hoc podklady a informace
200

. 

V neposlední řadě je dohledovému orgánu udělena vynucovací, resp. sankční pravomoc. 

Ustanovení § 44 odst. 2 písm. e) a f) ZoČNB rozlišují dvě formy a to opatření k nápravě a 

sankce, jejichž specifika jsou upravena především v specializovaných sektorových 

zákonech.
201

 Při řízení o uložení některého z nich ČNB vystupuje v roli správního orgánu a 

samotné řízení se řídí správním řádem. Rovněž je dodržena přezkoumatelnost rozhodnutí ve 

správním soudnictví. Kromě výčtu přestupků v § 46 ZoČNB obsahují správní delikty i 

speciální sektorové zákony
202

. V řízení o uložení opatření k nápravě, sankce nebo řízení o 

přestupku je zahájeno z úřední povinnosti.
203

 V souvislosti s diskuzí v kap. 1.3.1 lze doplnit, 

že dohled nad finančním systémem je jedním z druhů dozorových činností, kdy je dohledová 

a vynucovací pravomoc sjednocena u orgánu dohledu a přímo tedy navazuje na dozor souladu 

s právní normou.  

Od dohledové činnosti vymezené v § 44 odst. 2 ZoČNB lze rozlišit regulatorní činnost, pod 

níž lze podřadit vydávání vyhlášek, úředních sdělení a stanovisek
204

 na základě zmocnění 

v ZoČNB
205

 a speciálních sektorových zákonech. Činnost v oblasti legislativy upravuje 

obecně § 37 ZoČNB, který ji rozděluje na dvě podoblasti. Společná legislativní pravomoc 

                                                 
200

 srov. např. § 25 odst. 1 ZoB 
201

 srov. např. § 26-26bb ZoB, § 95-109c ZPoj; § 136-145 ZPKT 
202

 srov. např. § 36f-36h ZoB; § 119-121 ZPoj; § 157-192 ZPKT 
203

 RÝDL, T. a kol., opt. cit. sub. 180 komentář k § 44 odst. 2 bod. 12 
204

 např. § 3b ZoČNB 
205

 např. § 22 odst. 1 a 2 ZoČNB v oblasti hotovostního platebního styku, § 26 ZoČNB v oblasti měnové 

politiky, § 41 odst. 3 ZoČNB v oblasti dohledové činnosti 
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ČNB a Ministerstva financí, která je silnější formou legislativní pravomoci, se vztahuje na 

zákonnou úpravu v oblasti měny, peněžního oběhu a postavení, působnosti, organizace a 

činnosti ČNB (§ 37 odst. 1 ZoČNB). Slabší forma legislativní pravomoci - „spolupráce“ 

s Ministerstvem financí - je předpokládána pro zákonnou úpravu všech ostatních sektorových 

zákonů finančního systému(§ 37 odst. 2 ZoČNB). Uvedené rozdělení obsahově koresponduje 

s dikcí zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných úředních orgánů státní správy 

České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
206

 Vedle uvedeného je ČNB z titulu svěření 

kompetencí správního úřadu v rozsahu ZoČNB a sektorových zákonů nadána pravomocí 

vydávaní podzákonných právních předpisů ve formě vyhlášek (srov. např. § 26 ZoČNB,  

§ 4 odst. 8 ZoB, § 12a odst. 4 ZoB aj.). Kromě výše uvedené aktivní legislativní pravomoci 

tvorby zákonných a podzákonných předpisů je ČNB nadána i pasivní legislativní pravomocí 

ve formě pravomoci připomínkovat legislativní návrhy orgánů výkonné moci podle čl. 5 odst. 

1 písm. b) Legislativních pravidel vlády
207

. Dohledová činnost je charakteristická svým 

převážně individualizovaným dopadem na jednotlivé subjekty finančního systému ve srovnání 

s regulatorní činností, která upravuje pravidla pro blíže neurčený počet dohlížených subjektů. 

Obě činnosti jsou však z hlediska funkcionálního třídění oblastí dohledu zcela relevantní. 

2.1.6 Osobní působnost výkonu dohledu ČNB   

Následující kapitola shrnuje ustanovení pozitivního práva, která ukotvují pravomoc dohledu 

ČNB nad dohlíženými subjekty a činnostmi v rámci finančního systému České republiky. Jak 

bylo uvedeno výše, za základní ustanovení vymezující osobní působnost ČNB jako 

dohledového orgánu je považován § 44 odst. 1 ZoČNB. Níže uvedený výčet doplňuje 

dohlížené subjekty podle speciálních sektorových zákonů, přičemž v závorce je uváděn již 

pouze odkaz na sektorový právní předpis.   

Česká národní banka vykonává dohled nad: 

Bankovní sektor (sektor úvěrových institucí) 

 bankami (podle § 25 odst. 1 ZoB) , 

 pobočkami zahraničních bank (podle § 25 odst. 1 ZoB), 

 spořitelními a úvěrními družstvy (podle § 21 odst. 1 ZSÚD), 

                                                 
206

 RÝDL, T. a kol., opt. cit. sub. 180 komentář k § 37 
207

 Legislativní pravidla vlády schválená usnesením vlády ze dne 19.3.1998, ve znění pozdějších změn. 
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 stavebními spořitelnami (podle § 25 odst. 1 ZoB ve spojení s § 1 odst. 2 zákona č. 

96/1993 Sb., o stavebním spoření a statní podpoře stavebního spoření, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZStSP“)
208

,  

Sektor kapitálového trhu 

 obchodníky s cennými papíry (podle § 135 odst. 1 písm. a) ZPKT),  

 investičními zprostředkovateli (podle § 135 odst. 1 písm. f) ZPKT) 

 vázanými zástupci podle §32a odst. 1 ZPKT (podle § 135 odst. 1 písm. g) ZPKT) 

 zahraničními osobami s povolením k poskytování investičních služeb, které poskytují 

služby v České republice prostřednictvím pobočky, a to ohledně investičních služeb 

poskytovaných prostřednictvím této pobočky na území České republiky (podle § 135 

odst. 1 písm. e) ZPKT), 

 organizátory trhů s investičními nástroji (podle § 44 odst. 2 ZoČNB, podle § 135 odst. 

1 písm. j) ZPKT) 

 provozovateli vypořádacích systémů s neodvolatelností vypořádání (podle § 44 odst. 2 

ZoČNB, podle § 135 odst. 1 písm. m) ZPKT) 

 účastníky vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání (podle § 135 odst. 1 

písm. l) ZPKT) 

 účastníky zahraničního vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání, který má 

sídlo na území České republiky (podle § 135 odst. 1 písm. n) ZPKT) 

 emitenty cenných papírů (podle § 44 odst. 2 ZoČNB, podle § 135 odst. 1 písm. h, i) 

ZPKT) 

 osobami, které vedou evidenci navazující na centrální evidenci zaknihovaných 

cenných papírů (podle § 135 odst. 1 písm. o) ZPKT) 

 osobami, které vedou samostatnou evidenci investičních nástrojů (podle § 135 odst. 1 

písm. p) ZPKT), 

 osobami, které vedou evidenci navazující na samostatnou evidenci investičních 

nástrojů (podle § 135 odst. 1 písm. q) ZPKT), 

 a dalšími osobami, podle § 135 odst. 1 písm. b, d, k, r, s, t, u, v, w, y, z a za) ZPKT 

 investičními společnostmi (podle § 534 písm. a) ZISIF) 

 samosprávnými investičními fondy (podle § 534 písm. b) ZISIF), 

                                                 
208

 Vyjma dodržování podmínek pro poskytování státní podpory podléhající podle odst. 1 § 15 ZStSp dohledu 

Ministerstva financí. 



60 

 

 zahraničními osobami s povolením podle § 481 ZISIF v rozsahu činnosti vykonávané 

na základě povolení uděleného Českou národní bankou (podle § 534 písm. c) ZISIF), 

 hlavními administrátory (podle § 534 písm. d) ZISIF), 

 zahraničními osobami s povolením orgánu dohledu jiného členského státu, která v 

České republice obhospodařují investiční fond, v rozsahu podle § 340 nebo 344 

ZISIFI ((podle § 534 písm. e) ZISIF), 

 zahraničními investičními fondy s povolením orgánu dohledu jiného členského státu 

uděleným v souladu s požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující 

koordinaci předpisů v oblasti kolektivního investování), a to v rozsahu, v jakém jsou 

investice do tohoto fondu veřejně nabízeny v České republice, a v jakém nepodléhá 

dohledu orgánu dohledu domovského členského státu (podle § 534 písm. f) ZISIF), 

 depozitáři investičního fondu (podle § 534 písm. g) ZISIF), 

 hlavními podpůrci investičního fondu (podle § 534 písm. h) ZISIF), 

 a dalšími osobami podle § 534 písm. i, j, k a l) ZISIF, 

Sektor pojišťoven  

 pojišťovnami (podle § 84 odst. 3 ZPoj), 

 zajišťovnami (podle § 84 odst. 3 ZPoj), 

 osobami poskytujícími služby podle § 7g ZPoj (podle § 84 odst. 3 ZPoj), 

 dalšími fyzickými osobami a právnickými osobami a to,  

o pojišťovacími zprostředkovateli s bydlištěm nebo sídlem na území České 

republiky nebo třetího státu (podle § 22 odst. 1 ZPojZ), 

o samostatnými likvidátory pojistných událostí (podle § 22 odst. 1 ZPojZ), 

o v omezené míře nad pojišťovacími zprostředkovateli s domovským členským 

státem jiným, než je Česká republika (podle § 22 odst. 1 ZPojZ), 

o v omezené míře nad pojišťovacími agenty (podle § 22 odst. 2 ZPojZ), 

o v omezené míře nad pojišťovacími makléři (podle § 22 odst. 2 ZPojZ), 

 penzijními fondy (podle § 42 odst. 1 zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění 

se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, 

ve znění pozdějších předpisů) 

 penzijními společnostmi (podle § 141 odst. 2 písm. a) zákona č. 427/2011 Sb., o 

doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů) 
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 a dalšími osobami v rozsahu zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním 

spoření, ve znění pozdějších předpisů, 

 

Sektor nebankovních subjektů peněžního trhu 

 platebními institucemi (podle § 237 odst. 1 ZPS),  

 jakož i nad zahraničními platebními institucemi, které vykonávají činnost na území 

České republiky prostřednictvím své pobočky (podle § 237 odst. 2 ZPS),  

 správci informací o platebním účtu (podle § 237 odst. 1 ZPS), 

 poskytovateli platebních služeb malého rozsahu (podle § 237 odst. 1 ZPS), 

 institucemi elektronických peněz (podle § 237 odst. 1 ZPS), 

 jakož i nad zahraničními institucemi elektronických peněz, které vykonávají činnost 

na území České republiky prostřednictvím své pobočky (podle § 237 odst. 2 ZPS),  

 vydavateli elektronických peněz malého rozsahu (podle § 237 odst. 1 ZPS),  

 provozovateli platebních systémů s neodvolatelností zúčtování se sídlem v České 

republice (podle § 237 odst. 1 písm. b) ZPS), 

 jakož i nad účastníky platebních systémů s neodvolatelností zúčtování (podle § 237 

odst. 1 písm. b) ZPS). 

Další osoby: 

 směnárníky (podle § 17 odst. 1 zákona č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, ve 

znění pozdějších předpisů), 

 poskytovateli spotřebitelských úvěrů (podle § 135 odst. 1 zákona č. 257/2016 Sb., o 

spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů), 

 zprostředkovateli spotřebitelských úvěrů (podle § 135 odst. 1 zákona č. 257/2016 Sb., 

o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů), 

 zahraničními zprostředkovateli, kteří zprostředkovávají spotřebitelský úvěr na bydlení 

v České republice prostřednictvím pobočky (podle § 138 odst. 1 zákona č. 257/2016 

Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů), 

 samostatnými zprostředkovateli a vázanými zástupci poskytovatelů v hostitelském 

členském státu vyjma povinností podle § 138 odst. 1 (podle § 139 zákona č. 257/2016 

Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů), 

 finančními konglomeráty (podle ZoFiKon). 
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Pro účely další podrobnější diskuze z hlediska funkcionálního třídění dohledu jsou vybrány 

pouze stěžejní dohlížené subjekty, u kterých lze rozlišovat jednotlivé oblasti 

mikroobezřetnostního, makroobezřetnostního dohledu, dohledu nad obchodním jednáním 

a řešením krize. Těmito jsou pro účely této práce banky, obchodníci s cennými papíry 

a pojišťovny.  

  



63 

 

2.2 Bankovní sektor 

2.2.1 Dohlížené subjekty 

Mezi subjekty bankovního sektoru jsou tradičně řazeny instituce poskytující primárně služby 

v oblasti vkladů a úvěrů. V rámci bankovního sektoru rozlišuje české pozitivní právo několik 

druhů dohlížených subjektů.  Z hlediska tržního podílu nejvýznamnějším druhem jsou banky, 

které jsou legislativně vymezeny v § 1 odst. 1 ZoB jako akciové společnosti se sídlem 

v České republice, které přijímají vklady od veřejnosti a poskytují úvěry, a které k výkonu 

činnosti těchto činností mají bankovní licenci. Kromě uvedených tzv. základních bankovních 

činností
209

, umožňuje zákonodárce podle § 1 odst. 3 ZoB bankám vykonávat na základě 

povolení v bankovní licenci další tzv. vedlejší činnosti
210

. 

Z výčtu dovolených činností je patrné, že činnost banky není omezena pouze na kapitálovou 

transformaci (viz kap. 1.1.5), ale je jí umožněno poskytovat i další bankovní služby, na 

základě kterých zasahuje do sektoru kapitálového trhu (činnosti podle § 1 odst. 3 písm. a), b), 

h), i), j), m), o), p) a q)) ZoB, sektoru platebních služeb (činnosti podle § 1 odst. 3 písm. c), a 

d) Zob), nikoli však sektoru pojišťoven. Motivací banky k výkonu těchto činností je 

zprostředkovat svým klientům dodatečné finanční služby a využít tak své pozice vyplývající 

z poskytování základních služeb podle § 1 odst. 1 písm. a) a b) ZoB. S výkonem dalších 

finančních činností roste rovněž počet „právních režimů“, ve kterých se banka nachází 

(kupříkladu na základě činností podle § 1 odst. 3 písm. a), b), h), i), j), m), o), p) a q) ZoB ji 

vznikají povinnosti dohlíženého subjektu podle ZPKT). Potud se stává dohled nad takovou 

institucí komplexním a prostupujícím napříč několika oblastmi dohledu nad finančním 

systémem podle institucionálního třídění. 

Další druh dohlíženého subjektu, jehož podíl na českém trhu je historicky nízký a 

v posledních letech se dále snižuje, je představován družstevními záložnami. Jejich činnost je 

upravena ZSÚD, který družstevní záložnu v § 1 odst. 2 ZSÚD definuje jako družstvo se 

sídlem v České republice, které vykonává činnost přijímání vkladů od svých členů a 

poskytování úvěrů svým členům na základě povolení České národní banky. Výčet dalších 

činností, které jsou družstevní záložny oprávněny v rámci své činnosti a na základě uděleného 

povolení vykonávat, je obsažen v § 3 odst. 1 a 2 ZSÚD
211

.  Ve srovnání s bankami jsou další 

finanční činnosti družstevních záložen omezeny (§ 3 odst. 2 ZSÚD „Výlučně za účelem 
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 srov. KARFÍKOVÁ, M. a kol. opt. cit. sub 1, str. 230 
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 odst. 3 § 1 ZoB  
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 odst. 1. § 3 ZSÚD 
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zajištění činností podle odst. 1 a § 1 odst. 2 písm. a) a b) je družstevní záložna 

oprávněna…“), nebo nejsou dovoleny (např. výkon funkce depozitáře (srov. § 1 odst. 3 písm 

j) ZoB), nebo směnárenská činnost (srov. § 1 odst. 3 písm k) ZoB)). Kromě omezení 

ve vedlejších finančních činnostech, jsou družstevní záložny omezeny ve srovnání s bankami 

i v činnostech základních. Přijímání vkladů a poskytování úvěrů je omezeno jen na členy 

družstevní záložny
212

, rovněž je příkladmo omezena výše úvěru, který může družstevní 

záložna jednomu členovi, nebo členům, kteří jsou ekonomicky spjatými osobami, nebo 

členům, kteří jsou osobami blízkými podle občanského zákoníku, poskytnout
213

. Omezení 

výkonu činností obecně odpovídají historickému obchodnímu modelu družstevních záložen, 

kterýžto je charakterizován nízkou komplexností činnosti, regionálním zaměřením 

a jednoduchým produktovým mixem. 

Třetím „kvazidruhem“
214

 dohlíženého subjektu jsou stavební spořitelny.  

Podle § 1 odst. 2 ZStSp jsou stavební spořitelny jako provozovatelé stavebního spoření 

bankami, které mohou vykonávat pouze činnosti povolené v udělené bankovní licenci, 

kterými jsou stavební spoření a další činnosti podle § 9 ZStSp. Stavební spoření je vymezeno 

v § 1 ZStSP jako účelové spoření spočívající a) v přijímání vkladů od účastníků stavebního 

spoření, b) poskytování úvěrů účastníkům stavebního spoření, c) v poskytování příspěvku 

fyzickým osobám (dále jen „státní podpora“) účastníkům stavebního spoření. Vedlejší 

činnosti stavebním spořitelnám zákonem dovolené stanoví § 9 odst. 1 ZStSp
215

. Ve vztahu 

k bankám jsou viditelná výrazná omezení, a to jak v rozsahu činností, tak i jejich obsahu. 

ZStSp omezuje okruh činností stavební spořitelny při výkonu základních činností a to pouze 

na přijímaní vkladů a poskytování úvěrů účastníkům stavebního spoření. Rovněž další 

dovolené činnosti jsou z hlediska jejich počtu i rozsahu omezeny. Stavební spořitelna tak 

nesmí vykonávat určité činnost zcela, další činnosti jsou omezeny jen na stanovený účel nebo 

finanční nástroje určité protistrany.  

Vhodné je doplnit, že výše uvedené subjekty jsou normami práva EU souhrnně označovány 

jako úvěrové instituce. Jejich definice je obsažena v čl. 4 odst. 1 číslu 1 CRR, který stanoví, 

že pro účely CRR se rozumí úvěrovou institucí podnik, jehož činnost spočívá v přijímání 

vkladů nebo jiných splatných peněžních prostředků od veřejnosti a poskytování úvěrů na 

vlastní účet. Normotvůrce zde usiluje o legální definici akomodující různé druhy finančních 
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 odst. 2 § 1 ZSÚD 
213

 odst. 5 § 3 ZSÚD 
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 srovn. KARFÍKOVÁ, M. a kol. opt. cit. sub 1, str. 227 
215

 odst. 1 § 9 ZStSp 
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institucí, jejich základním a jediným od ostatních subjektů finančního systému odlišujícím 

kritériem ponechává přijímaní vkladů od veřejnosti a poskytování úvěrů na vlastní účet.  

Dalším subjektem, se kterým pracuje ZoB, je pobočka zahraniční banky. Podle § 1 odst. 6 

ZoB je výkon bankovních činností (v §1 odstavci 1 písm. a) a b) a v odstavci 3 ZoB) umožněn 

i subjektům, které nemají sídlo v České republice. ZoB rozlišuje mezi a) pobočkou banky 

z členského státu, která je podle § 3 odst. 6 písm. a) ZoB vymezena jako pobočka zahraniční 

banky se sídlem v členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je smluvní stranou 

Dohody o Evropském hospodářském prostoru, která požívá výhody jednotné licence podle 

práva Evropské unie; b) pobočkou banky z jiného než členského státu, kterou je podle § 3 

odst. 6 písm. b) ZoB pobočka banky se sídlem v jiném než členském státě, které byla udělena 

Českou národní bankou licence. Princip jednotné licence
216

 umožňuje pobočkám bank 

z členských států vykonávat činnosti podle § 5d ZoB
217

 bez licence udělené Českou národní 

bankou. Takové pobočky musí sice splňovat podmínky uvedené v § 5e ZoB, avšak domácímu 

dohledovému orgánu jsou pouze tzv. notifikovány, jednotlivé kroky procesu „notifikace“ jsou 

vymezeny v § 5f až §5i ZoB. Pobočka banky z jiného než členského státu prochází obvyklou 

procedurou licencování. Rozdíl mezi těmito dvěma subjekty nelze spatřovat jen 

v jednoduchosti, resp. složitosti procesu autorizace, ale i v odlišných požadavcích regulace 

organizace, obezřetnostních pravidel a obchodního jednání jim stanovených.  

2.2.2 Orgán dohledu 

Výkon dohledu nad bankami, pobočkami zahraničních bank, spořitelními a úvěrními družstvy 

je svěřen České národní bance na základě § 44 odst. 1 písm. a) ZoČNB. ZoB dále  

v § 25 odst. 1 stanoví, že činnost bank včetně jejich poboček působících na území cizího státu 

podléhá bankovnímu dohledu vykonávanému Českou národní bankou, včetně kontrol na 

místě. Podle stejného ustanovení činnost poboček zahraničních bank podléhá dohledu 

vykonávanému orgánem dohledu země sídla zahraniční banky a v rozsahu stanoveném 

zákonem bankovnímu dohledu vykonávanému Českou národní bankou, včetně kontrol na 

místě. V tomto ohledu tedy Česká národní banka vykonává dohled nad činností poboček 

zahraničních bank pouze v omezeném rozsahu. Obdobně ZSÚD určí dohledovým orgánem 

                                                 
216

 Princip tzv. jednotné licence vychází ze svobody usazení ukotvené v čl. 49an SFEU a zákazu omezení 

volného pohybu služeb podle čl. 56an SFEU. Princip jednotné licence obecně shrnuje Kohajda v KARFÍKOVÁ, 

M. a kol. opt. cit. sub 1, na str. 230 následovně: „Principem takzvané jednotné licence je poskytování bankovních 

služeb na území jiného než domovského státu bankou, která je podle právní úpravy domovského státu oprávněna 

poskytovat v tomto státě bankovní služby.“  
217

 §5d ZoB 
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ČNB, když v § 21 odst. 1 stanoví, že Česká národní banka vykonává dohled nad činností 

družstevních záložen a dodržováním povinností stanovených jim tímto zákonem nebo 

zvláštním právním předpisem upravujícím postup při výkonu činností, které jsou družstevní 

záložny oprávněny vykonávat podle tohoto zákona. Jelikož jsou stavební spořitelny  

podle § 1 odst. 2 ZStSp bankami, je dohled nad nimi svěřen na základě výše zmíněného  

§ 25 odst. 1 ZoB rovněž České národní bance. Pouze v rozsahu dodržováním podmínek pro 

poskytování státní podpory podléhají podle § 15 odst. 1 ZStSp dohledu Ministerstva financí.  

V návaznosti na právní normy EU určí § 3a ZoB, že Česká národní banka vykonává funkci 

příslušného orgánu a je zároveň určeným orgánem podle přímo použitelného předpisu 

Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky.
218

 Ustanovení § 3a bylo do ZoB přidáno 

novelou provedenou zákonem č. 135/2014 Sb. ze dne 18.6.2014, kterým se mění některé 

zákony v souvislosti se stanovením přístupu k činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev 

a obchodníků s cennými papíry a dohledu nad nimi, v reakci na přijetí tzv. balíčku 

obezřetnostních pravidel. Nařízení č. 575/2013/EU
219

 ve svém čl. 458 odst. 1 stanovení 

příslušného orgánu pro výkon makroobezřetnostní politiky přímo vyžaduje. 

Vymezení působnosti a obecné oblasti ČNB jako orgánu dohledu bankovního sektoru 

splňují obecné charakteristiky dohledu vyčtené v kap. 1.3.3, konkrétně pak pozorovací 

činnost, činnost hodnocení souladu s pravidly výkonu dohlížené činnosti i navázané činnosti 

směřující k ukládání nápravných opatření nebo sankcí. Z hlediska institucionálního třídění 

diskutovaného v kap. 1.4.1 je patrné, že ČNB je v pozici stěžejního orgánu dohledu 

bankovního sektoru.  

2.2.3 Mikroobezřetnostní dohled 

Činnost mikroobezřetnostního dohledu navazuje zejména na tzv. obezřetnostní pravidla 

činnosti úvěrových institucí. Tyto jsou upravena na úrovni komunitárního práva zejména 

v nařízení CRR a směrnici Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 

2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými 

institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 

2006/48/ES a 2006/49/ES (dále jen „směrnice CRD IV“) a z nich vyplývajících předpisů  

2. a 3. úrovně Lamfalussyho procesu (RTS, ITS a Obecné pokyny) vydávaných EBA, resp. 

navrhovaných EBA a přijímaných Komisí ve formě aktů v přenesené působnosti. Z hlediska 
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 srovn. číslo 40) odst. 1 čl. 4 nařízení CRR 
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 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26.6.2013 o obezřetnostních požadavcích 

na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012. 
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národní úpravy najdeme transpozici směrnice CRD IV jak v ZoB (resp. ZSÚD), tak převážně 

ve vyhlášce č. 163/2014 Sb., ze dne 30. července 2014 o výkonu činnosti bank, spořitelních a 

úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry (dále jen „vyhláška ObV“), rovněž však 

v dalších podzákonných normách upravujících parciální otázky obezřetného výkonu činnosti 

úvěrových institucí.
220

 Pro účely následujícího shrnutí lze použít dělení obezřetnostních 

pravidel uváděného Kohajdou
221

 a třídit je na pravidla pro správu a řízení, pravidla určující 

kapitálové požadavky, pravidla likvidity, pravidla pro velké expozice a pravidla povinného 

předkládání informací orgánu dohledu.  

2.2.3.1 Pravidla pro správu a řízení 

Pod kategorii pravidel pro správu a řízení lze podřadit pravidla upravující zejména řídicí a 

kontrolní systém a organizaci úvěrové instituce obecně (tzv. corporate governance)
222

. Jejich 

úprava, v části třetí ZoB a zejména v části druhé vyhláška ObV, je z velké části transpozicí 

směrnice CRD IV. Kromě ustanovení § 8 ZoB, který stanoví náležitosti organizace banky; 

minimální počet členů představenstva
223

; povinnost minimalizace střetu zájmů členů orgánů 

banky; jejich dostatečnou důvěryhodnost, odbornou způsobilost a zkušenost; a další 

podmínky výkonu funkce členů orgánů, je stěžejním ustanovením § 8b ZoB, který vymezuje 

náležitosti řídicího a kontrolního systému (ŘKS). Povinnost banky vytvořit a spravovat ŘKS 

je obecně založena na požadavcích čl. 74 odst. 1 směrnice CRD IV
224

, která pro něj používá 

pojmu vnitřní správa a řízení (internal governance). Řídicí a kontrolní systém je podle  

§ 8b odst. 1 ZoB založen na předpokladech řádné správy a řízení společnosti, zahrnuje systém 

řízení rizik a systém vnitřní kontroly a zajišťování důvěryhodnosti, odborné způsobilosti a 

zkušenosti členů orgánů bank jako jednotlivců i orgánů banky jako celku. Zákonná úprava 

ŘKS je založena jednak na směrnici CRD IV, ale i dána Obecnými pokyny EBA vydanými 

podle čl. 74 odst. 3 směrnice CRD IV.
225

 Podle § 8b odst. 2 ZoB musí být takový systém 
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 např. vyhláška č. 233/2009 Sb. o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, 
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CRD IV. 
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požadavky na výkonný orgán v souvislosti s rámcem řízení rizik, transparentností off-shorových aktivit a 

posouzení rizik instituce s ohledem na změnové procesy.  
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účinný, ucelený a přiměřený charakteru, rozsahu a složitosti rizik spojených s modelem 

podnikání a činností banky, vlastnosti, kteréžto má banka povinnost ověřovat a pravidelně 

hodnotit.
226

 Požadavky na řídicí a kontrolní systém jsou dále konkretizovány v části druhé 

vyhlášky ObV a její příloze č. 2 – Základní cíle, prvky a parametry řídicího a kontrolního 

systému.  

2.2.3.2 Pravidla určující kapitálové požadavky 

Jako součást výše zmíněného ŘKS stanoví v § 8b odst. 1 písm. b) ZoB povinnost bance 

vytvořit a spravovat tzv. systém řízení rizik. Banka je obecně povinna řídit rizika spojená 

s její činností. ZoB, resp. vyhláška ObV upraví povinné druhy rizika (§ 34 až 45 vyhlášky 

ObV) spolu s povinností řízení dalších významných rizik, kterým je banka vystavena. Mezi 

tyto rizika patří úvěrové riziko (§ 35 a příloha č. 3 vyhlášky ObV), tržní riziko (§ 38 a příloha 

č. 4 vyhlášky ObV), operační riziko (§ 40 a příloha č. 6 vyhlášky ObV), riziko koncentrace (§ 

42 vyhlášky ObV) a jiné. Ve vztahu k podstupovaným rizikům má banka povinnost udržovat 

přiměřené kapitálové požadavky. Způsob výpočtu a stanovení takových kapitálových 

požadavků je ukotveno v nařízení CRR, konkrétně pak v části třetí hlavě II. pro úvěrové 

riziko, v části třetí hlavě IV. pro tržní riziko, v části III. pro operační riziko. Banka na základě 

pravidel stanovených v nařízení CRR kvantifikuje tzv. rizikově váženou expozici vůči 

jednotlivým rizikům. Součet rizikově vážených expozic je následně poměřován vůči součtu 

použitelného kapitálu. Nařízení CRR stanoví v čl. 25 až 91 náležitosti kapitálu použitelného 

pro výpočet kapitálové přiměřenosti a jeho jednotlivé druhy. Výše uvedená metoda obecně 

odpovídá ekonomické teorii řízení rizik, při které je vyčíslen objem finančních prostředků, 

který představuje ztrátu při materializaci předmětného rizika (výše uvedené rizikové 

expozice), který je průběžně pokrýván stanoveným objemem dostupných finančních 

prostředků pro případ události rizika. Výše uvedený systém je založen na souboru doporučení 

ESRB vydaných v roce 2011 a souhrnně označovaných jako Basel III.  

2.2.3.3 Pravidla likvidity  

V rámci systému řízení rizik je banka povinna kvantifikovat a řídit rovněž riziko likvidity 

které lze obecně definovat jako „schopnost dostát svým závazkům v kterémkoli okamžiku“
227

. 

Na základě § 41 vyhlášky ObV je banka povinna udržovat zásady a postupy pro průběžné a 

prospektivní měření a řízení likvidní pozice; scénáře pro řízení likvidity; a pohotovostní plány 
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pro případ krize likvidity
228

. Současně nařízení CRR bance stanoví požadavek krytí likvidity 

(Liquidity coverage ratio nebo LCR) podle čl. 412 a požadavek stabilního financování (Net 

stable financing ratio nebo NSFR) podle čl. 413. Obě uvedené sledují podobný záměr, 

zatímco požadavek LCR je zaměřen na krátkodobou likviditu
229

, požadavek NSFR 

kvantifikuje likviditu dlouhodobou. Výše uvedená problematika reaguje na obecná rizika 

spojená s historickými tzv. runy na banky, tedy případy, kdy významná část vkladatelů má 

snahu o výběr svých vkladů v krátkém časovém úseku. Historicky a aktuálně v souvislosti 

s globální finanční krizí jsou však relativně rizikovější tzv. liquidity squeezes (stlačení 

likvidity
230

), případy, ve kterých dochází k významným poklesům objemu nabízených 

volných likvidních prostředků na mezibankovním trhu. Zejména druhé z výše uvedených je 

sledováno požadavky LCR a NSFR. 

2.2.3.4 Pravidla pro velké expozice 

Dalším rizikem, které je banka v rámci své činnosti povinna řídit je riziko koncentrace (§ 42 

vyhlášky ObV). K materializaci rizika koncentrace dojde v případě, kdy banka soustředí 

významný podíl objemu úvěrů ve srovnání s vlastním kapitálem u individuálního úvěrového 

dlužníka, resp. ekonomicky spjaté skupiny (ESS)
231

 úvěrových dlužníků. Oblast rizika 

koncentrace je upravena na komunitární úrovni v části čtvrté nařízení CRR. Obecně řečeno 

nařízení CRR kategorizuje úvěrové protistrany do různých skupin, na základě kterých je 

bance nastaven limit („limit velkých expozic“ podle čl. 395 nařízení CRR) podílu celkové 

expozice vůči protistraně na kapitálu banky. Při výpočtu je expozice snižována o vliv tzv. 

technik snižování úvěrového rizika (credit risk mitigation techniques nebo CRMT) (typicky 

forma a hodnota zajištění expozice), na straně kapitálu rovněž dochází k úpravám (nařízení 

CRR používá legislativní zkratku použitelný kapitál definovanou v čl. 4 odst. 1 bodu 71 

nařízení CRR). Vypočtený podíl je porovnán s limitní hodnotou, kterou není povoleno 

překročit. Pro ilustraci čl. 395 odst. 1 nařízení CRR stanoví obecné pravidlo, podle kterého 

expozice vůči individuálnímu úvěrovému dlužníku, nebo ESS upravená o techniky snižování 

úvěrového rizika nesmí překročit 25 % použitelného kapitálu úvěrové instituce.   

                                                 
228

 V podrobnostech upraveno rovněž přílohou č. 5 vyhlášky ObV 
229

 Sleduje se poměr odtoků a přítoků likvidity po dobu třiceti dní.  
230

 pozn. vlastní překlad 
231

 podle definice obsažené v bodu 39 odst. 1 čl. 4 nařízení CRR 
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2.2.3.5 Pravidla pro uveřejňování informací 

V souladu se začleněním standardů o zveřejňování informací zpracovaných BIS a zařazených 

do obezřetnostních pravidel pod souhrnnou kategorií 3. pilíře
232

 je mezi obezřetnostní 

pravidla řazena i povinnost zveřejňování informací. Účelem prohloubení povinnosti 

uveřejňovat informace o činnosti bank je zejména zvýšení tržní transparence. Část osmá 

nařízení CRR stanoví obecné zásady (hlava I části osmé) a technická kritéria (hlava II části 

osmé) této povinnosti. V souladu s výše uvedeným je povinnost informace uveřejňovat 

ukotvena v § 11b ZoB
233

. Rozsah uveřejňovaných informací, jejich struktura a způsob 

uveřejňování jsou upraveny v části páté vyhlášky ObV, resp. v přílohách 10., 11., 12. 

Zveřejňované informace lze obecně členit na údaje o povinné osobě, její činnosti, složení 

společníků a členů, jakož i údaje o struktuře konsolidačního celku. Periodicitu a lhůty pro 

uveřejňování informací podle uvedených příloh stanoví § 96 vyhlášky ObV.
234

  

2.2.3.6 Proces přezkumu a vyhodnocení 

Vedle výše zmíněných pravidel, jejichž komparace s aktuálním stavem výkonu činnosti bank 

prostřednictvím dohledu na dálku nebo kontroly na místě, je hlavním předmětem výkonu 

mikroobezřetnostní oblasti dohledu ČNB, je důležité rovněž zmínit tzv. proces přezkumu a 

vyhodnocování. V rámci uvedeného procesu, definovaného v § 25c ZoB, orgán dohledu  

vyhodnotí zda-li organizace, strategie, postupy a mechanismy, jakož i plnění výše zmíněných 

pravidel správy a řízení, kapitálové přiměřenosti, likvidity a velkých expozic
235

 zajišťuje 

bezpečný a spolehlivý provoz banky a řádné řízení a krytí rizik. Ustanovení § 25c a 25d ZoB 

jsou transpozicí úpravy procesu dohledu a hodnocení (tzv. supervisory review and evaluation 

process, SREP) čl. 97an směrnice CRD IV a jsou součástí tzv. II. pilíře basilejského konceptu 

obezřetnostní regulace
236

. Jeho předmětem je vyhodnocení rizik, kterým instituce jsou nebo 

mohou být vystaveny; rizika, jež instituce představuje pro finanční systém s ohledem na 

zjišťování a měření systémového rizika podle článku 23 nařízení (EU) č. 1093/2010 nebo 

                                                 
232

 Viz např. aktuálně revidované Pilar 3 disclosure requirements – consolidated and enhanced framework, BIS, 

March 2017, dostupné na: https://www.bis.org/bcbs/publ/d400.htm 
233

 Povinnost uveřejňovat informace podle § 11b ZoB je nutné odlišit od povinnosti banky vypracovat a 

předkládat informace a podklady ČNB podle § 24 ZoB. První slouží jak bylo výše uvedeno k informování 

veřejnosti a plní tak funkci zvyšování transparentnosti bankovního trhu. Druhá umožňuje orgánu dohledu 

získávat informace pro výkon dohledové činnosti. K jejich uveřejnění docházet nesmí, ba naopak jsou 

předmětem obecné povinnosti mlčenlivosti osob provádějících bankovní dohled podle § 25a ZoB.  
234

 K uvedené problematice se rovněž vztahuje série předpisů 2. úrovně Lamfalussyho procesu. Například 

Obecné pokyny EBA z 23.12.2014 k určení podstatnosti, vyhrazenosti a důvěrnosti a k četnosti zpřístupňování  

s požadavky na zpřístupňování (EBA/GL/2014/14), Obecné pokyny EBA z 4.8.2017 k požadavkům na 

zpřístupňování informací podle části osmé nařízení (EU) č. 575/2013   
235

 minimální kritéria vyhodnocení stanovena v odst. 3, 4 a 5 § 25c ZoB 
236

 LIŠKA a kol. cit. opt. sub. 222, komentář k § 25c odst. 1 bod 1. 



71 

 

případně na doporučení ESRB; a rizika odhalená při zátěžovém testování s ohledem na 

povahu, rozsah a složitost činností instituce.
237

 V prizmatu diskuze kap. 1.4.2 se jedná o 

rozšíření mikroobezřetnostního dohledu o systémová rizika mající vliv na individuální 

instituce. Cíl přezkumu je podle Rýdla „systematická identifikace stávajících a potenciálních 

rizik jednotlivých bank a vyhodnocování systémů jejich řízení s následným přizpůsobením 

postupů dohledu ČNB vůči bankám dle zjištěného stavu za účelem zajištění bezpečného 

fungování bankovního sektoru“
238

. Na úpravu ve směrnici CRD IV navazují Obecné pokyny 

EBA z 19.12.2014 ke společným postupům a metodikám procesu přezkumu a vyhodnocení 

(EBA/GL/2014/13)
239

, které v podrobnostech stanoví rámec a strukturu jeho výkonu. 

Výsledky procesu SREP rovněž slouží jako „podpora pro stanovení minimální výše 

kapitálové přiměřenosti, kterou by jednotlivé banky měly dle názoru ČNB udržovat podle 

pilíře II“
240

. Proces je vykonáván na individuální i konsolidované bázi banky, z hlediska 

spolupráce při výkonu dohledu nad bankovními skupinami vstupuje rovněž do rozhodování o 

skupinové výši kapitálové přiměřenosti na skupinové úrovni.   

2.2.4 Dohled nad obchodním jednáním  

Za obecný rámec obchodního jednání banky lze považovat soukromoprávní úpravu 

občanského zákoníku (zákonná a smluvní ochrana klienta ve vztahu k bance jako podnikateli, 

uzavírání smluv, úprava obchodních podmínek, úprava jednotlivých bankovních produktů 

aj.), zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (poskytování a zprostředkování 

spotřebitelského úvěru) a ZPS (práva a povinnosti uživatelů platebních služeb). Pravomoc 

dohlížet nad dodržováním výše uvedených předpisů je ČNB stanovena obecně pro všechny 

sektory a dohlížené subjekty v § 44a odst. 1 ZoČNB. Ustanovení § 44a ZoČNB rovněž 

vymezí nástroje, které ČNB může použít za účelem vynucení dodržování výše uvedených 

pravidel. Mezi takové patří oprávnění vyžadovat informace a podklady podle věty poslední  

§ 44a odst. 1 ZoČNB; oprávnění zakázat osobě protiprávní jednání podle §44a odst. 3 

ZoČNB, uložení opatření k nápravě podle § 44a odst. 4 ZoČNB,  

Cílem této kapitoly je diskuze nad pravidly obchodního jednání specifickými pro poskytování 

bankovních služeb. Ty jsou v případě bank upraveny zejména § 11 ZoB, pak také nařízením 

CRR části osmé. V rámci provozních požadavků má banka povinnost informovat ve svých 

                                                 
237

 odst. 1 čl. 97 směrnice CRD IV 
238

 LIŠKA a kol. cit. opt. sub. 222, komentář k § 25c odst. 1 bod 2. 
239

 Dne 31.1.2018 zahájila EBA konzultaci k revizi předmětným Obecným pokynům. Consultation Paper on 

Guidelines on common procedures and methodology for SREP (EBA/CP/2017/18). 
240

 LIŠKA a kol. cit. opt. sub. 222, komentář k § 25c odst. 1 bod 3. 
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provozních prostorách písemnou formou v českém jazyce o podmínkách pro přijímání vkladů, 

poskytování úvěrů a dalších bankovních obchodů a služeb a o své účasti v platebních 

systémech (podle § 11 odst. 1 ZoB); informovat o vztahu poskytovaných bankovních služeb 

k systému pojištění pohledávek z vkladů (podle § 11 odst. 2 a 3 ZoB); poskytnout informační 

přehled (podle § 11 odst. 6 ZoB); vést agendu každé smlouvy uzavřené s klientem způsobem, 

které umožňuje její předložení ČNB bez zbytečného odkladu (podle § 11 odst. 8 ZoB) a 

zavést účinný postup pro vyřizování stížností klientů a o tomto postupu náležitě informovat ve 

svých provozních prostorách (podle § 11 odst. 9 ZoB). Povinnost poskytnout písemné 

vysvětlení úvěrového hodnocení klienta pro účely posouzení poskytnutého úvěru nebo žádosti 

o úvěr (původně upravena v § 11 odst. 3 ZoB účinném do 21.7.2014) je upravena přímo v 

nařízení CRR, které v čl. 431an stanoví rozsah a způsob zpřístupňování informací.
241

   

  

                                                 
241

 Obdobně člení pravidla jednání s klienty i Liška v LIŠKA, Petr, Štěfan ELEK a Karel MAREK. Bankovní 

obchody. 1. Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-511-5., str. 23-24. 
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2.3 Sektor kapitálového trhu 

2.3.1 Dohlížené subjekty 

Subjekty poskytující služby na kapitálovém trhu lze obecně rozdělit na obchodníky s cennými 

papíry, investiční zástupce a vázané zástupce regulované zákonem č. 256/2004 Sb., o 

podnikání na kapitálovém trhu (dále jen ZPKT); a na investiční společnosti, samosprávné 

investiční fondy, hlavní administrátory a depozitáře investičních fondů regulované zákonem 

č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen ZISIF). Výčet 

dohlížených subjektů není úplný, dohled ČNB je vykonáván podle § 253 ZISIF a § 135 ZPKT 

nad relativně širokým spektrem osob a činností. Pro účely této kapitoly autor práce abstrahuje 

od vymezení všech subjektů vystupujících na kapitálovém trhu a dále zaměřuje pozornost za 

účelem diskuze oblastí dohledu z hlediska funkcionální třídění pouze na obchodníky 

s cennými papíry, jakožto subjektu podléhajícího úpravě obezřetnostních pravidel a subjektu 

stěžejního z hlediska dohledu nad finančním systémem.  

Obchodník s cennými papíry (dále jen „OCP“) je definován v § 5 ZPKT jako právnická 

osoba, která je na základě povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry uděleného 

Českou národní bankou oprávněna poskytovat hlavní investiční služby. Požadavky na udělení 

povolení ČNB jsou stanoveny v § 6 ZPKT, jsou jimi mimo jiné povinná právní forma 

(akciové společnosti, nebo společnosti s ručením omezeným); sídlo společnosti v České 

republice; minimální počáteční kapitál podle § 8a ZPKT s průhledným a nezávadným 

původem; požadavky na vedoucí orgán podle § 10 ZPKT či organizační uspořádání a 

kontrolní systém.  

Z hlediska poskytovaných služeb je OCP primárním subjektem ZPKT, který může poskytovat 

tzv. hlavní investiční služby vyčtené v § 4 odst. 2 ZPKT. Vedle těchto služeb je OCP 

umožněno poskytovat i tzv. vedlejší investiční služby podle § 4 odst. 3 ZPKT, které však 

musí být podle čl. 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 

2004 o trzích finančních nástrojů, o změně směrnice Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení směrnice Rady 93/22/EHS 

(dále jen „směrnice MiFID“) v rámci povolení OCP vždy doplněny jednou z hlavních 

činností. Z výčtu hlavních služeb vyplývá, že OCP je hlavním subjektem vykonávajícím 

činnosti týkající se obchodu s investičními nástroji, jejich upisováním na primárním trhu a 

poradenstvím v oblasti investic.   
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Kromě OCP rozlišuje ZPKT investičního zprostředkovatele podle § 29 odst. 1 ZPKT a 

vázaného zástupce podle § 32a ZPKT, jimž je rovněž umožněno provozovat hlavní investiční 

služby avšak s významnými omezeními. V souladu s čl. 3 směrnice MiFID je činnost 

investičního zprostředkovatele omezena pouze na činnosti § 4 odst. 2 písm. a) až e) ZPKT a 

to pouze ve vztahu k vybraným investičním nástrojům. Pokyny v souvislosti s vykonávanými 

hlavními investičními službami může poskytovat pouze omezenému okruhu subjektů, a 

současně podle § 29 odst. 2 ZPKT nemůže přijímat v souvislosti s poskytováním investičních 

služeb peněžní prostředky, nebo investiční nástroje.  

Vázaný zástupce podle § 32a odst. 1 ZPKT, kterému vzniká oprávnění k činnosti na základě 

zápisu do seznamu, je ve svých činnostech podle § 32a ZPKT omezen pouze na výkon 

vybraných hlavních investičních činností v rámci zastoupení subjektu (OCP nebo investičního 

zprostředkovatele) disponujícího předmětným oprávněním. Náplní činnosti vázaného 

zástupce je tak podle § 32a odst. 1 ZPKT zařídit, a popřípadě i uzavřít, obchody týkající se 

hlavní investiční služby uvedené v § 4 odst. 2 písm. a) nebo h), pokud je zastoupený k jejich 

poskytování oprávněn; poskytovat investiční službu investiční poradenství týkající se 

investičních nástrojů; a propagovat investiční služby, který je zastoupený oprávněn 

poskytovat. 

2.3.2 Orgán dohledu 

Dohled nad činností OCP vykonává ČNB v souladu s § 44 odst. 1 písm. b) ZoČNB. Na 

základě § 135 odst. 1 ZPKT vykonává ČNB dohled nad dodržováním práv a povinností 

stanovených ZPKT, právními předpisy jej provádějícími, přímo použitelným předpisem 

Evropské unie v oblasti činnosti na finančních trzích a podmínek stanovených v rozhodnutí 

vydaných podle ZPKT. Současně je oblast dohledu nad kapitálovým trhem obecně upravena 

v zákoně č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „ZoDKT“). Působnost ČNB jako orgánu dohledu nad kapitálovým trhem vymezí § 3 

ZoKDT a dělí je na následující činnosti: 

 výkon dohledu v rozsahu stanovených předpisů; 

 rozhodování o právech, právem chráněných zájmech a povinnostech právnických a 

fyzických osob v rozsahu stanovených předpisů; 

 kontrola plnění informačních povinností osob podléhajících dohledu v rozsahu 

stanovených předpisů. 
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Vymezení působnosti a obecné oblasti ČNB jako orgánu dohledu v oblasti kapitálového 

trhu splňují obecné charakteristiky dohledu vyčtené v kap. 1.3.3, konkrétně pak 

pozorovací činnost, činnost hodnocení souladu s pravidly výkonu dohlížené činnosti i 

navázané činnosti směřující k ukládání nápravných opatření nebo sankcí. Z hlediska 

institucionálního třídění diskutovaného v kap. 1.4.1 je patrné, že ČNB je v pozici 

stěžejního orgánu dohledu pro oblast kapitálového trhu.  

2.3.3 Mikroobezřetnostní dohled 

Podobně jako u bank je v případě OCP mikroobezřetnostní dohled navázán na obezřetnostní 

pravidla. Komunitární právo upravuje obezřetnostní pravidla pro OCP (pod obecnou 

legislativní zkratkou „investiční podnik“ ve smyslu odst. 1 čl. 4 směrnice MiFID
242

) zejména 

ve směrnici MiFID (resp. již účinné směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU  

ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES  

a 2011/61/EU (dále jen „směrnice MiFID II), nařízení Evropského parlamentu a  

Rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně 

nařízení (EU) č. 648/2012 (dále jen nařízení MiFIR), nařízení CRR, směrnici CRD IV, 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014  

o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2003/6/ES a ve směrnicích Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES  

(dále jen „nařízení MAR“) a směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/57/EU  

ze dne 16. dubna 2014 o trestních sankcích za zneužívání trhu (dále jen „směrnice MAD“). 

Současně i v případě OCP jsou relevantní předpisy 2. a 3. úrovně Lamfalussyho procesu 

(RTS, ITS a Obecné pokyny), které jsou na základě výše uvedených norem vydávány ESMA, 

resp. navrhované ESMA a přijímané Komisí ve formě aktů v přenesené působnosti, popřípadě 

rovněž i EBA. V národní úpravě je z hlediska obezřetnostních pravidel relevantní zejména 

ZPKT a jej provádějící podzákonné předpisy, vyhláška ObV, vyhláška č. 309/2017 Sb., ze 

dne 21.9.2017 o žádostech a oznámení podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu, nebo 

vyhláška č. 308/2017 Sb., ze dne 11.9.2017 o podrobnější úpravě některých pravidel při 

poskytování investičních služeb. Pro účely následující diskuze je možné použít dělení 

obezřetnostních pravidel podle Hustáka na: řídicí a kontrolní systém, postupy pro zjišťování a 
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 podobně v čl. 4 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15.5.2014 o trzích 

finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (MiFID II), která vstoupila v platnost 

2.1.2018. Před uzavřením rukopisu novela ji transponující do ZPKT nebyla Parlamentem ČR provedena. 

(sněmovní tisk 869/0 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém 

trhu, ve znění pozdějších předpisů, a dalších související zákony) 
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řízení střetu zájmů, opatření proti zneužívání trhu, požadavky na kapitál a angažovanost.
243

 

Pro účely této práce a s cílem srovnatelné struktury kapitol z hlediska jednotlivých sektorů 

jsou kategorie řídicí a kontrolní systém a postupy pro zjišťování a řízení střetu zájmů 

sloučeny pod subkapitolu pravidla pro správu a řízení, doplněna je rovněž subkapitola týkající 

se pravidel pro uveřejňování informací.  

2.3.3.1 Pravidla pro správu a řízení 

Pravidla pro správu a řízení jsou pro OCP konstituovány z hlediska struktury obdobně jako 

pro banky. Jako primární institut vystupuje řídicí a kontrolní systém (ŘKS), který je vymezen 

zejména v § 12a ZPKT a zahrnuje obecně strategické a operativní řízení; organizační 

uspořádání; systém řízení rizik; systém vnitřní kontroly; řádné administrativní a účetní 

postupy; systém vnitřní a vnější komunikace; sledování, vyhodnocování a aktualizaci 

vnitřních předpisů; řízení střetu zájmů; vyřizování stížností a reklamací zákazníků; kontrolu 

činnosti osob, které nejsou zaměstnanci OCP a pomocí kterých je jeho činnost vykonávána; 

zajišťování plynulého výkonu činnosti a trvalé fungování OCP na finančním trhu; zajišťování 

odborné způsobilosti osob, pomocí kterých je činnost OCP vykonávána; vhodný systém 

odměňování, zajišťování a dodržování pravidel uzavírání osobních obchodů, účtování o 

majetku zákazníka a pravidel jednání se zákazníky
244

. Úprava ZPKT je dále rozvedena 

vyhláškou ObV, která je proporcionálně účinná i pro OCP
245

. Ustanovení § 12a odst. 2 ZPKT 

stanoví, že takový systém musí být účinný, ucelený a přiměřený povaze, rozsahu a složitosti 

rizik spojených s modelem podnikání a činností obchodníka s cennými papíry v jeho celku i 

částech. Současně je OCP povinen podle § 12a odst. 3 ZPKT průběžně ověřovat a pravidelně 

hodnotit ucelenost, přiměřenost a účinnost řídicího a kontrolního systému v jeho celku i 

částech a zjednávat bez zbytečného odkladu odpovídající nápravu.  

Z hlediska činnosti OCP je významným aspektem ŘKS zamezování vzniku střetu zájmů. 

Požadavky obsažené v ZPKT jsou transpozicí čl. 18 směrnice MiFID týkající se střetu zájmů. 

Potud ZPKT v § 12a odst. 1 písm. h) rozlišuje tři druhy možných střetů zájmů, a to mezi OCP 

a jeho zákazníky; osobou ovládanou OCP, nebo osobou ovládající OCP a OCP; zákazníky 

OCP navzájem; osobami vykonávajícími činnost OCP a jejich zákazníky. OCP pak má 

povinnost mít nastaven vhodný systém řízení těchto střetů zájmů včetně jejich zjišťování, 

omezování a oznamování zákazníkům. Pro OCP je rovněž specifický zdroj případného zájmu 
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 HUSTÁK, Z., SMUTNÝ, A. opt. cit. sub 59, str. 173 
244

 Uvedené pravidla jsou specifická pro poskytování investičních služeb. Předmětná ustanovení § 12a ZPKT 

jsou transpozicí čl. 6 odst. 6, 7 a 8 směrnice MiFID.  
245

 § 2 vyhlášky ObV 
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v souvislosti tzv. pobídkami (podle § 15 odst. 3 ZPKT: úplata, peněžitá nebo nepeněžitá 

výhoda přijmutá nebo poskytnutá OCP při poskytování investičních služeb), jejichž přijetí 

nebo poskytnutí § 15 odst. 3 ZPKT zakazuje
246

.  

2.3.3.2 Opatření proti zneužívání trhu 

V souvislosti s nařízením MAR, které stanoví regulační rámec společný týkající se 

obchodování zasvěcené osoby, nedovoleného zpřístupnění vnitřní informace a manipulace s 

trhem (zneužívání trhu)
247

, vzniká OCP povinnost k ochraně vnitřních informací definovaných 

v čl. 7. Kromě obecné povinnosti vnitřní informace chránit podle § 124 ZPKT, má OCP 

povinnost vést seznam finančních nástrojů podle čl. 4 nařízení MAR a nastavit proces jejich 

oznamování. V návaznosti na uvedené nařízení MAR zakazuje v čl. 14 provádět obchodování 

zasvěcené osoby nebo se o ně pokoušet; doporučovat jiné osobě, aby prováděla obchodování 

zasvěcené osoby, nebo ji k tomu navádět, nebo nedovoleně zveřejnit vnitřní informaci. Rovněž 

manipulace s trhem (činnosti vymezené v čl. 12 nařízení MAR) je podle čl. 15 zakázána. Nad 

výše uvedené stanoví čl. 16 nařízení MAR požadavky na OCP v oblasti prevence a 

odhalování zneužívání trhu. Úprava reaguje na praktiky provádění osobních obchodů OCP 

nebo osob vykovávajících jeho činnost v zastoupení na základě informací zjištěných při této 

činnosti (např. fron-running).  

2.3.3.3 Požadavky na kapitál a angažovanost 

Za účelem stability individuálních institucí a obdobně jako v případě bank stanoví ZPKT 

požadavky kapitálové přiměřenosti a omezení angažovanosti. V tomto ohledu jsou  

v § 9a odst. 1 ZPKT rozlišeni tzv. bankovní OCP (subjekty mající povolení OCP a bankovní 

licenci) a nebankovní OCP (pouze povolení OCP). Bankovní OCP postupují v oblasti 

kapitálové přiměřenosti podle ZoB bez dalšího. Nebankovní OCP podle § 9a odst. 1 ZPKT 

přijme a uplatňuje spolehlivé, účinné a úplné strategie a postupy pro stanovení, průběžné 

posuzování a udržování vnitřně stanoveného kapitálu v takové výši, struktuře a rozložení, aby 

dostatečně pokrýval rizika, kterým je nebo by mohl být vystaven a současně podle § 9a odst. 2 

ZPKT pravidelně prověřuje strategie a postupy uvedené v odstavci 1 tak, aby bylo zajištěno, 

že jsou funkční, účinné a přiměřené charakteru, rozsahu a složitosti jeho činností. 
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 § 15 odst. 4 ZPKT vymezuje případy, kdy pobídka přípustná je jako: 

a) má přispět ke zlepšení kvality poskytované služby a není v rozporu s povinností stanovenou v odstavci 1, nebo 

b) umožňuje poskytování investičních služeb nebo je pro tento účel nutná a její povaha není v rozporu s 

povinností stanovenou v odstavci 1, zejména jde-li o úplatu za úschovu, úplatu za vypořádání, úplatu převodním 

místům, správní poplatek nebo o úplatu za právní služby. 
247

 čl. 1 nařízení MAD 



78 

 

Podrobnosti výpočtu kapitálové přiměřenosti a angažovanosti jsou upraveny nařízením CRR a 

vyhláškou ObV, resp. směrnicí CRD IV. Výjimky z povinnosti udržovat vnitřně stanovený 

kapitál a průběžně jej řídit stanoví § 9a odst. 3 a 4 ZPKT. Z hlediska oblasti velkých 

angažovaností se obdobně jako úvěrové instituce OCP podrobí zejména úpravě nařízení CRR 

v části čtvrté.  

2.3.3.4 Pravidla pro uveřejňování informací 

Obdobně jako na banky dopadají i na OCP povinnosti uveřejňovat informace podle části osmé 

nařízení CRR. V souladu s  uvedeným je povinnost informace uveřejňovat ukotvena  

v § 16a a 16b ZPKT. Podle § 16a odst. 1 ZPKT uveřejňuje OCP základní údaje o sobě,  

o složení akcionářů, struktuře konsolidačního celku, jehož je součástí, a o své činnosti  

a finanční situaci. Podle § 16b odst. 1 ZPKT OCP uveřejňuje údaje o druzích a rozsahu 

poskytnutých investičních služeb. Rozsah obou skupin uveřejňovaných informací jakož i jejich 

struktura a způsob uveřejňování je upraven v části páté vyhlášky ObV, resp. v jejích přílohách 

10. a 12. Periodicitu a lhůty pro uveřejňování informací podle uvedených příloh stanoví § 96 

vyhlášky ObV. 

2.3.3.5 Proces přezkumu a vyhodnocování 

Kromě dozoru nad dodržováním výše uvedených pravidel je, tak jako u bank, i u OCP 

ukotven proces přezkumu a vyhodnocování. Ustanovení § 135b odst. 1 ZPKT stanoví, že 

ČNB při výkonu dohledu nad činností OCP přezkoumává a vyhodnocuje zdali organizace, 

strategie a mechanismy zavedené OCP, jakož i dodržování dalších obezřetnostních pravidel 

zajišťuje bezpečný a spolehlivý provoz obchodníka s cennými papíry a řádné řízení a krytí 

rizik. Současně podle § 135b odst. 1 věty poslední ZPKT Česká národní banka vždy 

vyhodnocuje rizika, kterým obchodník s cennými papíry je nebo může být vystaven, rizika, 

která může obchodník s cennými papíry představovat pro finanční trh s ohledem na zjištění a 

měření systémového rizika podle čl. 23 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 

1093/2010 nebo doporučení Evropské rady pro systémová rizika a rizika odhalená zátěžovými 

testy. Kritéria posouzení jsou demonstrativně vymezena § 135b odst. 3, 4 a 5 ZPKT. Ve 

srovnání s procesem přezkumu a vyhodnocování u bank jsou, vyjma rozšíření o specifika 

činnosti OCP (zejména § 135b odst. 5 ZPKT), rozsah a struktura přezkumu relativně totožné. 

Obojí je shodně založeno na pravidlech obsažených v nařízení CRR.   
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2.3.4 Dohled nad obchodním jednáním 

Mezi
248

 zásadní prvky pravidel, na které navazuje dohled nad obchodním jednáním OCP, 

patří oblasti zařazení zákazníků, pravidla komunikace a propagace, hodnocení vhodnosti a 

přiměřenosti, provádění pokynů za nejlepších podmínek.
249

 Rozcestníkem
250

 v oblasti 

přístupu OCP k jeho zákazníkům je jejich kategorizace
251

. Potud ZPKT rozlišuje 

profesionální zákazníky a způsobilé protistrany ukotvené v § 2a až 2d ZPKT
252

. Zatímco 

povinnost dodržovat pravidla obchodního jednání ve vztahu k profesionálním zákazníkům je 

omezena a na způsobilé protistrany nejsou pravidla aplikována vůbec, zbytková kategorie 

neprofesionálních zákazníků požívá poskytované ochrany plně.
253

 Oblast pravidel obchodního 

jednání OCP vůči zákazníkům je upravena zejména v § 15 až 15r ZPKT
254

 a dále provedena 

vyhláškou č. 308/2017 Sb., o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování 

investičních služeb. Mezi obecné povinnosti při jednání se zákazníky jsou ve smyslu  

§ 15 ZPKT řazeny: povinnost OCP poskytovat investiční služby s odbornou péčí (podle  

§ 15 odst. 1 ZPKT); zákaz přijmout, nebo poskytnout pobídku (podle § 15 odst. 3 ZPKT)
255

; 

povinnost dodržovat pravidla jednání nejen se zákazníky, ale i s potenciálními zákazníky 

(podle § 15 odst. 6 ZPTK). Kromě obecných povinností při jednání se zákazníky je touto 

oblastí upravena komunikace se zákazníky (§ 15a ZPKT), povinnosti při vytváření 

investičního nástroje (§ 15b ZPKT), povinnosti při nabízení a doporučování investičního 

nástroje zákazníkovi (§ 15c ZPKT), informování zákazníků (§ 15d-15n ZPKT), zpracování 

pokynů (§ 15o-15p ZPKT), informování zákazníků ve vztahu k provádění pokynů  

(§ 15r ZPKT). V souhrnu tyto představují regulatorní rámec ochrany neprofesionálního 

zákazníka při styku s OCP.  

K vymezení a vztahu obezřetnostních pravidel a pravidel jednání podává Husták: „Lze tak 

dovodit, že rozlišování na pravidla obezřetného poskytování investičních služeb a pravidla 

jednání lze považovat spíše za snahu vystihnout hlavní specifika těchto pravidel než zakotvení 
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 Pro diskuzi dohledu na dodržování „nesektorových“ právních norem (občanského zákoníku, aj.) viz odst. 1 

kap. 2.2.4 výše. 
249

 srov. HUSTÁK, Z., SMUTNÝ, A. opt. cit. sub 59, str. 187 
250

 srov. HUSTÁK, Z., SMUTNÝ, A. opt. cit. sub 59, str. 187 
251

 srov. recitál (31) směrnice MiFID 
252

 Ustanovení představují transpozici požadavků přílohy 2 směrnice MiFID, obsahující identifikační kritéria a 

postup identifikace profesionálních zákazníků. 
253

 srov. HUSTÁK, Z., SMUTNÝ, A. opt. cit. sub 59, str. 187-189 
254

 současně odst. 2 § 15 ZPKT stanoví výjimku, podle které se na uzavírání obchodů mezi účastníky evropského 

regulovaného trhu nebo mnohostranného obchodního systému ani na uzavírání obchodů mezi provozovatelem 

mnohostranného obchodního systému a účastníky tohoto systému obecné povinnosti při jednání se zákazníky 

podle § 15 až § 15r ZPKT neuplatní. 
255

 výjimky ze zákazu vymezí odst. 4 a 5 ZPKT 
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pevné nepřekročitelné hranice mezi těmito dvěma skupinami pravidel. Organizační struktura, 

vnitřní proces a vnitřní předpisy zaváděné v rámci pravidel obezřetného poskytování 

investičních služeb vytvářejí organizační a procedurální rámec pro uplatňování pravidel 

jednání...“.
256

 Ve vztahu k uvedenému je nutné upozornit, že plnění pravidel obchodního 

jednání předmětem přezkumu a vyhodnocení podle § 135b odst. 1 ZPKT není
257

.  
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 HUSTÁK, Z., SMUTNÝ, A. opt. cit. sub 59, str. 173 
257

 srov. dikci § 135b odst. 1 ZPKT ve výčtu ustanovení.  
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2.4 Sektor pojišťovnictví 

2.4.1 Dohlížené subjekty 

Subjekty poskytující pojišťovací a zajišťovací činnosti v sektoru pojišťovnictví lze rozdělit na 

subjekty upravené ZPoj, a to pojišťovny podle § 3 odst. 1 písm. b) ZPoj a zajišťovny  

podle § 3 odst. 1 písm. h) ZPoj
258

 a subjekty regulované ZPojZ, obecně tedy pojišťovací 

zprostředkovatelé podle § 4 ZPojZ. Jako subjekty dominantní z hlediska tržní síly a stěžejní 

z hlediska diskuze o oblastech dle funkcionálního třídění dohledu jsou pro účely další diskuze 

použity pouze pojišťovny. 

Ustanovení § 3 odst. 1 písm. b) ZPoj vymezuje tuzemskou pojišťovnu jako právnickou osobu 

a se sídlem na území České republiky, které bylo Českou národní bankou uděleno povolení k 

provozování pojišťovací činnosti podle ZPoj. Z hlediska právní formy může být tuzemská 

pojišťovna v souladu s § 13 odst. 2 ZPoj akciovou společností nebo družstvem se sídlem na 

území České republiky. Podle § 13 odst. 1 ZPoj jsou v rámci povolení uděleného ČNB 

pojišťovací činnosti rozlišovány podle pojistných odvětví životních pojištění, podle pojistných 

odvětví neživotních pojištění nebo podle skupin neživotních pojištění uvedených příloze č. 1 

ZPoj, povolení se vztahuje na provozování pojišťovací činnosti pro všechna rizika spadající 

do těchto odvětví, pokud není výslovně požadováno povolení k provozování pojišťovací 

činnosti pro určitá rizika spadající do těchto odvětví. Výše uvedené naplňují charakter obecné 

definice pojištění jako „podnikatelské činnosti, kdy pojišťovna za úplatu přebírá konkrétně 

vymezená pojistná rizika na základě soukromoprávní pojistné smlouvy, dále spravuje 

pojištění, poskytuje službu likvidace pojistných událostí nebo asistenční služby.“
259

  

Zajišťovny, které jsou vymezeny § 3 odst. 1 písm. h) ZPoj, se odlišují od pojišťoven svou 

hlavní činností spočívající v přesunu a rozložení pojistných rizik pojišťoven. Mezi činnosti 

zajištění je obvykle zahrnováno „přebírání pojistných rizik postoupených zajišťovně 

pojišťovnami, ohodnocení a řízení zajistných rizik nebo spávu zajistných smluv.“
260

 

Pojišťovací zprostředkovatelé podle § 4 ZPojZ vykonávají zprostředkovatelské činnosti 

v pojišťovnictví spočívající podle § 3 písm. a) ZPojZ v předkládání návrhů na uzavření 

pojistných smluv nebo zajišťovacích smluv, provádění přípravných prací směřujících k 

uzavření pojistných nebo zajišťovacích smluv, uzavírání pojistných nebo zajišťovacích smluv 

jménem a na účet pojišťovny nebo zajišťovny, pro kterou je tato činnost vykonávána, 
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 Pojišťovny a zajišťovny jsou v odst. 1 § 3 ZPoj dále diferencovány z hlediska sídla a charakteru činností. 
259

 KARFÍKOVÁ, M. a kol. opt. cit. sub 1,  str. 216 
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 KARFÍKOVÁ, M. a kol. opt. cit. sub 1,  str. 217 
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nebo pomoci při správě pojištění a vyřizování nároků z pojistných nebo zajišťovacích smluv. 

Vykonávají tedy kvalitativně odlišnou činnost od pojišťoven. Zajišťují zejména 

zprostředkování pojištění mezi koncovými zákazníky a pojišťovnami a nenesou tak rizika 

obvykle spojená s pojištěním.  

2.4.2 Orgán dohledu  

Dohled nad činností pojišťoven vykonává ČNB na základě ustanovení  

§ 44 odst. 1 písm. c)  ZoČNB. Podle § 84 odst. 1 ZPoj dohled v pojišťovnictví vykonává 

Česká národní banka v zájmu ochrany pojistníků, pojištěných a oprávněných osob 

a s ohledem na zachování finanční stability pojišťoven a zajišťoven. Předmětem dohledu 

ČNB nad pojišťovnami je podle § 85 odst. 1 ZPoj dodržování ZPoj a jiných právních předpisů 

v rozsahu, v jakém se vztahují k provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti. Do rozsahu 

předmětu dohledu jsou explicitně řazeny oblasti: 

 souladu provozovaných činností s uděleným povolením; 

 hospodaření dohlížených subjektů z hlediska zabezpečení splnitelnosti; 

 výše, způsob tvorby a použití technických rezerv, dodržování zásady obezřetného 

investování aktiv, výpočet solventnostního a minimálního kapitálového požadavku a 

dostatečnost použitelného kapitálu; 

 plnění povinností uložených rozhodnutím ČNB; 

 vedení účetnictví; 

 řídicí a kontrolní systém; 

 finanční a technické zdroje určené na zabezpečení asistenčních služeb, pokud je 

dohlížený subjekt provozuje; 

 průběžné plnění požadavků na úplné anebo částečné interní modely, pokud je 

dohlížený subjekt využívá; 

 kontrola povinností vyplývající z existence skupiny podle § 82 odst. 2 ZPoj; 

 soulad provozované pojišťovací činnosti se zákonem stanovenými požadavky na 

jednání se zájemci o pojištění, s pojistníky, pojištěnými a oprávněnými osobami.
261

 

 

Vymezení působnosti a obecné oblasti ČNB jako orgánu dohledu sektoru pojišťovnictví 

splňují obecné charakteristiky dohledu vyčtené v kap. 1.3.3, konkrétně pak pozorovací 

činnost, činnost hodnocení souladu s pravidly výkonu dohlížené činnosti i navázané činnosti 
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směřující k ukládání nápravných opatření nebo sankcí. Z hlediska institucionálního třídění 

diskutovaného v kap. 1.4.1 je patrné, že ČNB je v pozici stěžejního orgánu dohledu 

sektoru pojišťovnictví.  

2.4.3 Mikroobezřetnostní dohled 

Pravidla, jejichž dodržování mikroobezřetnostní dohled v oblasti pojišťovnictví dozoruje, jsou 

na úrovni komunitárního práva upravena zejména směrnicí Solvency II
262

 a na ni navázanými 

prováděcími předpisy
263

, zejména pak v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 

2015/35 ze dne 10. října 2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu  (Solventnost II), 

či obecných pokynů EIOPA. Na národní úrovni jsou mikroobezřetnostní pravidla upravena 

zejména ZPoj a podzákonnými předpisy vydanými ČNB, zejména pak vyhláška č. 307/2016 

Sb. ze dne 8.9.2016 o žádostech podle zákona o pojišťovnictví a vyhláška č. 306/2016 Sb. ze 

dne 8.9.2016, kterou se provádí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví. Pro účely 

následující diskuze je znovu použito obdobné dělení jako v předchozích kapitolách navazující 

na funkcionální třídění oblastí dohledu.  

2.4.3.1 Pravidla pro správu a řízení  

Hlavní prvek pravidel pro správu a řízení – řídicí a kontrolní systém – je ukotven v oddíle 

druhém kapitoly čtvrté směrnice Solvency II v čl. 41 až čl. 50, které vymezí obecné 

požadavky v oblasti řízení a kontroly; požadavky na způsobilost a bezúhonnost osob, které 

skutečně řídí pojišťovnu nebo zajišťovnu nebo mají jiné klíčové funkce; řízení rizik; vlastního 

posouzení rizik solventnosti; vnitřní kontroly, vnitřního auditu a externího zajištění služeb. 

V podrobnostech náležitosti ŘKS dále upraví nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 

2015/35. Úprava ŘKS ve směrnici Solvency II je dále transponována přímo do ZPoj, 

jednotlivým oblastem odpovídají ustanovení § 7 až § 7g. Spektrum oblastí je obdobné jako  

u diskutovaných ŘKS bank a OCP s přihlédnutím ke specifikům pojišťovací činnosti. 

Příkladem odlišností může být například výčet rizik, na které se § 7b podle odst. 2 ZPoj musí 

systém řízení rizik pojišťovny minimálně vztahovat. Výčet obsahuje, kromě obdobných rizik 
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 směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a 

zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) 
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 např. nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 ze dne 10. října 2014, kterým se doplňuje 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím 

výkonu  (Solventnost II), prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/165 ze dne 5. února 2016, kterým se provádí 

technické informace pro výpočet technických rezerv a primárního kapitálu pro vykazování s referenčními daty 

od 1. ledna do 30. března 2016 v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (Solventnost 

II) 
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operačních, likvidity a angažovanosti i oblasti charakteristické pro pojišťovací činnosti jako 

upisování pojištění a tvorbu technických rezerv, nebo řízení aktiv a pasiv pojišťovny. 

Obdobně jako u bank a OCP je v rámci ŘKS pojišťoven kladen důraz na organizaci, účinnost 

ŘKS zajišťující řádné a obezřetné řízení činnosti pojišťovny (§ 7 odst. 1 ZPoj) nebo 

odbornost a způsobilost osob v klíčových funkcích (§ 7a ZPoj). Součástí ŘKS je i povinnost 

pojišťovny zavést a udržovat činný systém zajišťující výkon pojistněmatematických činností 

(§ 7f ZPoj), jejichž řádný výkon je stěžejní pro řízení rizik vyplývajících z pojišťovací 

činnosti, zejména pak tvorbu a řízení objemu technických rezerv.  

2.4.3.2 Požadavky na kapitálovou přiměřenost 

Odlišnou strukturu mají i pravidla pro tvorbu kapitálových požadavků ukotvená v oddílu 3 a 

zejména oddílech 4 a 5 směrnice Solvency II, transponovaná do ustanovení § 63 až 79b ZPoj, 

v podrobnostech pak ve vyhlášce č. 306/2016 Sb. Kapitálové požadavky u pojišťoven jsou 

rozděleny na minimální kapitálový požadavek (MCR), který podle § 79 odst. 1 ZPoj odpovídá 

té výši použitelného primárního kapitálu, pod níž by pojistníci a oprávněné osoby byli 

vystaveni nepřijatelné úrovni rizika, pokud by pojišťovna a zajišťovna pokračovala ve své 

činnosti a jehož výpočet podle § 79 odst. 2 ZPoj je vymezen ve vyhlášce č. 306/2016 Sb.; a 

solventnostní kapitálový požadavek (SCR) podle § 73an ZPoj, který je charakterizován jako 

„kapitál, který pojišťovna potřebuje v případech, kdy se musí vyrovnat s významnými 

ztrátami“
264

 a jehož výpočet je dále upraven ve vyhlášce č. 306/2016 Sb. a nařízení Komise v 

přenesené pravomoci (EU) 2015/35.  

2.4.3.3 Pravidla pro uveřejňování informací 

Pravidla uveřejňování informací veřejnosti upravuje ZPoj v § 82 v souladu s úpravou ve 

směrnici Solvency II (zejména čl. 35 a čl. 51 an směrnice Solvency II). Základním institutem 

v této oblasti je proces zveřejnění tzv. zprávy o solventnosti a finanční situaci (čl. 51 směrnice 

Solvency II), kterou ZPoj transponuje v ustanovení § 82 odst. 3, kdy stanoví, že tuzemská 

pojišťovna, tuzemská zajišťovna, pojišťovna z třetího státu a zajišťovna z třetího státu je 

povinna uveřejnit zprávu o solventnosti a finanční situaci a o povaze a účincích důležitých 

změn v její činnosti. Obsah, jakož i forma a postupy
265

 při zveřejňování zprávy, které jsou 

ukotveny v čl. 53-55 směrnice Solvency II jsou do právního řádu členských států ukotveny 
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 EUR-LEX. Summary of legislation, Eur-Lex, citováno [2018-05-25] dostupné na: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/CS/LSU/?uri=CELEX:32009L0138 
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 Povinnosti zveřejnění informací o osobě, o složení akcionářů a struktuře skupiny v případě, že nejsou tyto 

součástí zprávy o solventnosti a finanční situaci, stanoví ustanovení § 82 odst. 2 ZPoj.  
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v kapitole XII oddílu 1 až 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 a 

prováděcím nařízením Komise (EU) 2017/2190 ze dne 24. listopadu 2017
266

. Podobně jako 

v případě bank a OCP je uveřejňování informací v rozsahu vlastnické struktury, řízení rizik a 

finanční situace pojišťovny reakcí. 

2.4.3.4 Přezkum a vyhodnocení 

Obdobně jako u bank a OCP je rovněž u pojišťoven ukotven proces přezkumu a vyhodnocení. 

Ustanovení § 86c ZPoj stanoví, že ČNB při výkonu dohledu provádí pravidelně přezkum a 

vyhodnocení strategií, procesů a postupů ohlašování zavedených pojišťovnou nebo 

zajišťovnou podléhající jejímu dohledu za účelem plnění povinností stanovených ZPoj nebo 

přímo použitelným předpisem Evropské unie, který zahrnuje posouzení dodržování požadavků 

na řídicí a kontrolní systém; rizik, které pojišťovna podstupuje; schopnosti pojišťovny tato 

rizika posoudit; postupů ke zjišťování zhoršující se finanční situace pojišťovny. Obdobně jako 

u bank i OCP přezkum podle § 86c odst. 2 ZPoj zahrnuje oblasti ŘKS, kapitálových 

požadavků, kvality a dostatečnosti kapitálu. Nadto jsou doplněny oblasti specifické pro 

pojišťovnictví a to zejména oblast tvorby a výpočtu technických rezerv, nebo pravidla 

investování.  

2.4.4 Dohled nad obchodním jednáním 

Kromě obecné úpravy pravomoci dohledu ČNB nad dodržováním povinností daných 

občanským zákoníkem, která se vztahuje rovněž na subjekty poskytující služby v sektoru 

pojišťovnictví, odkazuje ZPoj na dohled nad obchodním jednáním v písm. j) § 85 ZPoj, který 

stanoví, že předmětem dohledu v pojišťovnictví je soulad provozované pojišťovací činnosti se 

zákonem stanovenými požadavky na jednání se zájemci o pojištění, s pojistníky, pojištěnými a 

oprávněnými osobami. Úprava obchodního jednání ve vztahu ke klientovi je v oblasti 

pojištění upravena z velké části v ZPojZ, který stanoví mimo jiné povinnosti pojišťovacích 

zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí (obecně v § 21 ZPojZ), 

náležitosti informací poskytovaných klientovi o pojistníkovi (§ 21a-21d ZPojZ), nad 

dodržováním kterých je dohled svěřen ČNB v § 22 ZPojZ.  
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 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2190 ze dne 24. listopadu 2017, kterým se mění a opravuje prováděcí 
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2.5 Makroobezřetnostní dohled 

Ve smyslu definice makroobezřetnostního dohledu uvedené v kap. 1.4.2.2 upravuje 

komunitární právo výkon této oblasti dohledu zejména v nařízení ESRB
267

, nařízení CRR, 

jakož i směrnici CRD IV. Nařízení ESRB zřizuje Evropskou radu pro systémová rizika (dále 

jen „ESRB“), jakožto orgán odpovědný za koordinaci a výkon makroobezřetnostního dohledu 

v rámci EU, určí její cíle, organizaci a úkoly. Podle čl. 3 odst. 1 je ESRB odpovědná za 

makroobezřetnostní dohled nad finančním systémem v rámci Unie s cílem přispívat k 

předcházení systémovým rizikům pro finanční stabilitu v Unii, která jsou důsledkem vývoje v 

rámci finančního systému, nebo k jejich zmírňování, při zohlednění makroekonomického 

vývoje, tak aby nedocházelo k výskytům rozsáhlých finančních problémů. Přispívá k řádnému 

fungování vnitřního trhu a zajistí tím trvalý příspěvek finančního odvětví k hospodářskému 

růstu. Úkolem ESRB je zejména identifikovat systémová rizika vznikající, nebo potenciální 

vznikající ve finančním systému EU (srov. čl. 3 odst. 2 písm. b) ESRB). Pokud taková 

identifikuje, je nadána pravomocí vydávat varování o významných systémových rizicích  

a doporučení pro nápravná opatření reagující na identifikovaná rizika (srov. čl. 16 ESRB). 

Úzká spolupráce s Evropskými orgány dohledu (tzv. ESAs) zahrnuje kromě sdílení informací, 

analýz a souboru ukazatelů systémových rizik (podle čl. 3 odst. 2 písm. g) nařízení ESRB) 

i pravomoc ESRB vydat důvěrné varování adresované Radě (ve smyslu čl. 3 odst. 2 písm. e) 

nařízení ESRB), resp. poskytnout expertní podporu v případě iniciace procesu vydání opatření 

v mimořádných situacích (srov. čl. 18 nařízení EBA, čl. 18 nařízení ESMA, čl. 18 nařízení 

EIOPA). Z výše uvedeného vyplývá, že ESRB plní funkci výkonu dohledu nad systémovým 

rizikem finančního systému v EU, jakož i funkci koordinátora přístupu k tomuto riziku napříč 

finančními sektory.  

Kromě nařízení ESRB (a dalších nařízení zřizujících ESAs) je oblast makroobezřetnostního 

dohledu ve vztahu k příslušným národním orgánům upravena v nařízení CRR a směrnici CRD 

IV. Nařízení CRR stanoví povinnost členskému státu určit orgán odpovědný za plnění čl. 458, 

tj. identifikaci makroobezřetnostního nebo systémového rizika zjištěného na úrovni členského 

státu. Tomu odpovídá i česká úprava kompetencí ČNB v ZoČNB. 

Makroobezřetnostní dohled (politika)
268

 je svěřena ČNB v ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) 

ZoČNB, které stanoví, že ČNB rozpoznává, sleduje a posuzuje rizika ohrožení stability 
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finančního systému a v zájmu předcházení vzniku nebo snižování těchto rizik přispívá 

prostřednictvím svých pravomocí k odolnosti finančního systému a udržení finanční stability a 

vytváří tak makroobezřetnostní politiku. Ustanovení navazuje na doporučení ESRB ze dne 

22.12.2011 o makroobezřetnostním mandátu vnitrostátních orgánů (ESRB/2011/3), které 

vymezilo doporučení pro národní úpravu v oblasti cíle; institucionálních opatření; úkolů, 

pravomocí a nástrojů; transparentnosti a odpovědnosti; a nezávislosti. Z dikce ustanovení 

vyplývá, že ČNB plní úlohu integrovaného orgánu dohledu v makroobezřetnostní oblasti; 

vztah ČNB k ESRB a evropským orgánům dohledu je ukotven v § 2a ZoČNB, který 

identifikuje ČNB jako součást Evropského systému dohledu nad finančními trhy, 

spolupracující s ESRB a ESAs. Určení ČNB jako příslušného orgánu ve smyslu předpisů 

komunitárního práva je rovněž implementována do sektorových zákonů (např. § 3a ZoB).  

Působnost makroobezřetnostního dohledu je omezena pouze výkladovou definicí finančního 

systému, resp. výkladem úkolu ČNB v ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ZoČNB. Ve smyslu 

nařízení ESRB, jakož i ZoČNB lze extrapolovat, že makroobezřetnostnímu dohledu podléhají 

všechny subjekty provozující činnosti v rámci finančního systému jako takového. Podobně 

uvádí Rýdl v komentáři předmětného ustanovení, že „makroobezřetnostní politika je 

průřezovým oborem centrálněbankovních činností“
269

.  

Ve vztahu ke stanovenému cíli péče o finanční stabilitu je ČNB nadána spektrem nástrojů. 

Mezi takové lze obecně zařadit: 

 pravomoc vyžadovat informace a podklady ve formě statistických výkazů podle § 41 a 

42 ZoČNB, jakož i pravomoc vyžadovat podklady potřebné pro výkon dohledu 

upravené v sektorových zákonných úpravách (např. podle věty poslední § 24 odst. 1 

ZoB); 

 vydávat doporučení, upozornění a varování určené veřejnosti, orgánům České 

republiky anebo jednotlivým nebo druhově určeným osobám podle § 3b ZoČNB;  

 aktivní a pasivní legislativní pravomoc v oblasti regulace podle § 37 ZoČNB; 

 vykonávat mikroobezřetnostního dohledu ve formě dohledu na dálku i kontroly na 

místě obecně (viz subkapitoly o mikroobezřetnostním dohledu výše); nebo 
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 stanovit dodatečné kapitálové požadavky v rámci kombinované kapitálové rezervy
270

 

určeným dohlíženým subjektům jednotlivě
271

, nebo bankovnímu sektoru obecně
272

.  

K výše uvedeným nástrojům lze rovněž přiřadit aktuálně diskutovanou pravomoc ČNB 

stanovit tzv. úvěrové ukazatele. Kompetence, která by měla být do ZoČNB doplněna
273

, 

umožňuje ČNB vydat opatření obecné povahy, které stanoví povinnost osobám oprávněným 

poskytovat spotřebitelské úvěry při poskytování spotřebitelských úvěrů zajištěných obytnou 

nemovitostí dodržovat sadu úvěrových ukazatelů (podle navrhovaného § 45a ZoČNB). 

Úvěrové ukazatele, mezi které novela řadí ukazatel celkové výše dluhů spotřebitele ze 

spotřebitelských úvěrů zajištěných stejnou obytnou nemovitostí k hodnotě zajištění (ukazatel 

LTV), ukazatel celkové výše dluhů spotřebitele k jeho příjmům (ukazatel DTI), ukazatel výdajů 

spotřebitele vyplývajících z celkové výše dluhů spotřebitele k jeho příjmům (ukazatel DSTI) 

(podle navrhovaného § 45a odst. 4 ZoČNB), by měly být sadou parametrů omezujících 

nadměrný růst hypotečních úvěrů v období uvolněné měnové politiky a zamezujících tak 

vzniku systémové rizika v daném segmentu trhu.
274

 Ve vztahu k výše uvedeným se tak jedná 

o nástroj makroobezřetnostního dohledu, který umožní cílenou regulaci určitého segmentu 

finančního systému bez toho, aniž by byla potřeba významně zasahovat nástroji 

„sektorovými“, resp. „systémovými“, které by mohly v konečném důsledku působit 

protichůdně při plnění hlavního cíle ČNB.  

Na základě výše uvedeného lze shrnout, že v případě České republiky je kromě 

integrace dohledových činností zvolena i integrace mikroobezřetnostního a 

makroobezřetnostního dohledu. Ve smyslu kategorizace CALVO et. al, opt. cit. sub 147 

(kap. 1.4.1) se tedy jedná o model integrated-CB. 
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 podle § 12m ZoB 
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 pravomoc ČNB stanovit kapitálovou rezervu pro globálně systémově významnou instituci podle § 12u ZoB, 

nebo kapitálovou rezervu pro jinou systémově významnou instituci podle § 12v ZoB 
272

 proticyklická kapitálová rezerva podle § 12o ZoB, bezpečnostní kapitálová rezerva podle § 12h ZoB 
273

 Novela ZoČNB ve znění vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní 

bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 

6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů byla rozeslána 

PS ČR dne 24.1.2017 jako sněmovní tisk 1009/0, její projednání bylo v 2.čtení přerušeno dne 6.6.2017. 
274

 Důvodová zpráva k novele ZoČNB sněmovní tisk 1009/0 
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2.6 Dohled nad řešením krize 

Oblast dohledu nad řešením krize je na komunitární úrovni upravena směrnicí Evropského 

parlamentu a Rady 2014/59/EU ze dne 15. května 2014, kterou se stanoví rámec pro ozdravné 

postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků a kterou se mění směrnice 

Rady 82/891/EHS, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 

2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU a 2013/36/EU a nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 a (EU) č. 648/2012 (dále jen „směrnice 

BRRD“). Úprava směrnice je transponována do českého právního řádu ve formě zákona č. 

374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „ZOPRK“). Na směrnici BRRD je navázána série prováděcích předpisů 2. 

Lamfalussyho úrovně
275

 a Obecných pokynů 3. Lamfalussyho úrovně
276

.  

Ve smyslu čl. 3 odst. 1 směrnice BRRD určí § 5 odst. 1 ZOPRK orgánem příslušným k řešení 

krize ČNB. Důležitým aspektem pro řádný výkon orgánu příslušného k řešení krize je jeho 

nezávislost, samostatnost a omezení vzniku střetu zájmů mezi výkonem jeho činnosti a 

mikroobezřetnostním, makroobezřetnostním dohledem i dohledem obchodního jednání.
277

 Na 

uvedené český zákonodárce reaguje v § 6 ZOPRK, který stanoví, že ČNB zajistí funkční 

oddělení útvaru vykonávajícího působnost orgánu příslušného k řešení krize od ostatních 

činností České národní banky. Oblast dohledu nad řešením krize je tak v rámci ČNB 

samostatná a při jejím výkonu by v souladu se směrnicí BRRD nemělo docházet ke střetu 

zájmů zejména s mikroobezřetnostním dohledem. Jednoznačné oddělení konečně stanoví i § 

44a ZoČNB když uvádí, že Česká národní banka zajistí, aby výkon dohledu podle jiných 
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 například: nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1075 ze dne 23. března 2016, kterým se 

doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU, pokud jde o regulační technické normy 

upřesňující obsah ozdravných plánů, plánů řešení krize a skupinových plánů řešení krize, minimální kritéria, 

která má příslušný orgán posoudit v souvislosti s ozdravnými plány a skupinovými ozdravnými plány, podmínky 

vnitroskupinové finanční podpory, požadavky na nezávislé odhadce, smluvní uznání pravomoci k odpisu a 

konverzi, postupy a obsah požadavků na oznamování a oznámení o pozastavení, jakož i běžné fungování kolegií 

k řešení krize; nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1075 ze dne 23. března 2016, kterým se 

doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU, pokud jde o regulační technické normy 

upřesňující obsah ozdravných plánů, plánů řešení krize a skupinových plánů řešení krize, minimální kritéria, 

která má příslušný orgán posoudit v souvislosti s ozdravnými plány a skupinovými ozdravnými plány, podmínky 

vnitroskupinové finanční podpory, požadavky na nezávislé odhadce, smluvní uznání pravomoci k odpisu a 

konverzi, postupy a obsah požadavků na oznamování a oznámení o pozastavení, jakož i běžné fungování kolegií 

k řešení krize, aj.  
276

 Obecné pokyny EBA z 23.12.2014 k určení podstatnosti, vyhrazenosti a důvěrnosti a k četnosti 

zpřístupňování s požadavky na zpřístupňování  (EBA/GL/2014/14), Obecné pokyny EBA z 18.7.2014 ke škále 

scénářů, které se mají použít v ozdravných plánech (EBA/GL/2014/06), Obecné pokyny EBA z 22.9.2014 

k druhům testů, přezkumů nebo výkonů, které mohou vést k podpůrným opatřením podle čl. 32 odst. 4 písm. d) 

bodu iii) směrnice o ozdravných postupech, Obecné pokyny EBA z 23.7.2015 k minimálnímu seznamu 

kvalitativních a kvantitativních ukazatelů ozdravného plánu (EBA/GL/2015/02) 
277

 srov. čl. 3 odst. 3 směrnice BRRD 
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právních předpisů a podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího 

obezřetnostní požadavky a rovněž veškeré činnosti související s výkonem dohledu byly 

oddělené a nezávislé na výkonu činností spojených s řešením problémů subjektů, které 

podléhají jejímu dohledu podle § 44 odst. 1 písm. a) až c) a e) a podle § 44 odst. 3. 

Je otázkou, jakou roli v praktických otázkách řešení krize bude mít věta druhá § 44a ZoČNB, 

totiž „Působnost bankovní rady podle zákona o České národní bance tím není dotčena“. 

Osobní působnost ČNB je stanovena § 3 ZOPRK, kterýžto ve spojení s § 2 ZOPRK odkazuje 

na výčet subjektů podléhajících působnosti nařízení CRR. Jsou jimi tedy všechny úvěrové 

instituce, ostatní instituce spadající pod čl. 4 odst. 1 bodu 2 s povinností počátečního 

minimálního kapitálu 730 000 EUR, finanční holdingové osoby, smíšené finanční osoby a 

smíšené holdingové osoby a osoby jimi ovládané. Kromě úvěrových institucí do osobní 

působnosti oblasti dohledu řešení krize tak spadají pouze významné subjekty finančního 

systému. Ve smyslu diskuze obsažené v kap. 2.2, 2.3 a 2.4, je zajímavým aspektem, že podle 

uvedeného okruhu nespadají do povinných osob podle § 3 ZOPRK pojišťovny, pokud nejsou 

členy finanční holdingové osoby, smíšené finanční osoby, či smíšené holdingové osoby.  

Úpravu oblasti řešení krize lze obecně rozdělit do tří kategorií.  

První z nich jsou pravidla v oblasti preventivního přístupu, podle kterých má instituce  

podle § 2 odst. 1 písm. b) ZOPRK povinnost vytvořit a aktualizovat tzv. ozdravný plán  

(podle § 9 ZOPRK). Ten má sloužit k včasné identifikaci blížící se krize dohlíženého subjektu 

a jasně stanovit postup v jednotlivých fázích směřujících ke krizi. Jeho náležitosti jsou 

stanoveny v § 9 až 10 ZOPRK, další ustanovení uvedené části upravují proces přezkumu 

ozdravného plánu orgánem dohledu a proces tvorby skupinového ozdravného plánu (§ 11-16 

ZOPRK). Náležitosti upravené v ZOPRK jsou dále konkretizovány například v Obecných 

pokynech EBA/GL/2015/12, které vymezují charakter kvantitativních a kvalitativních 

ukazatelů ozdravného plánu, nebo nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/59/EU 

stanovující přímo závazná pravidla obsahu ozdravných plánů. Stěžejní je určit takové 

postupy, které jsou realistické a proporcionální pro daný dohlížený subjekt. Výše uvedené je 

předmětem přezkumu a pravidelné roční revize orgánem dohledu. Na tvorbu ozdravných 

plánů institucemi navazují plány řešení krize. Ty jsou podle § 17 ZOPRK zpracovávány 

orgánem příslušným k řešení krize pro individuální instituce a zahrnují postup orgánu při 

materializaci situací, ve kterých může dojít k selhání předmětného subjektu. Kromě 

identifikace takových situací obsahuje plán řešení krize i postupy, opatření a časový rámec 
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řešení krize, jakož i popis posouzení způsobilosti k řešení krize instituce a způsoby 

financování řešení krize.   

Druhou navazující oblastí úpravy jsou pravidla včasného zásahu. V případě, že se instituce 

podle § 2 odst. 1 písm. b) ZOPRK dostane do „zhoršené“ situace z hlediska své finanční 

stability, má orgán dohledu sadu nástrojů, kterými může na takovou situaci reagovat. 

Ustanovení § 37 odst. 1 ZOPRK vymezí případy, ve kterých může ČNB opatřením včasného 

zásahu intervenovat následovně: „v případě zjištění nedostatku v činnosti instituce se sídlem v 

České republice podle tohoto zákona nebo jiného právního předpisu, nebo pokud má Česká 

národní banka důvodné podezření, že nedostatek v činnosti instituce může v blízké 

budoucnosti nastat, zejména v důsledku rychlého zhoršení její finanční situace“. Mezi 

nástroje, které ČNB v takovém případě za účelem zamezení finanční destabilizace povinné 

osoby může použít, lze zařadit určení povinnosti bance provést opatření ozdravného plánu; 

povinnost vypracování plánu opatření k překonání zjištěných problémů; povinnost svolat 

valnou hromadu k návrhům ČNB, případně ji sama svolat; povinnost výměny člena 

vedoucího orgánu instituce; povinnost vypracovat realistický plán pro jednání o 

restrukturalizaci dluhů; povinnost změnit obchodní strategii nebo změnit právní formu.
278

 Při 

výrazném nebo zrychleném zhoršení finanční situace instituce disponuje ČNB rovněž 

pravomocí výměny vrcholného vedení a vedoucího orgánu instituce podle § 39 ZOPRK a 

zavedení dočasné nucené správy instituce podle § 40-49 ZOPRK, podle kterého ČNB jmenuje 

dočasného správce instituce. Spektrum uvedených nástrojů odpovídá významným zásahům do 

chodu instituce jako takové. Při uplatnění proporcionality bude zřejmě použití nástrojů závislé 

na významnosti instituce pro finanční systém, která musí být dostatečně kvalifikovaná, aby 

opodstatnila zmiňované zásahy do práv vlastníků instituce.  

V případě, že selžou nástroje včasného zásahu nastupuje proces řešení krize. Účel, zásady a 

podmínky pro řešení krize stanoví § 75-81 ZOPRK. Účelem řešení krize je podle § 75 zajistit 

pokračování zásadních činností, zabránit ohrožení nebo narušení finanční stability systému 

jako celku, minimalizovat objem veřejné podpory, chránit prostředky pojištěných vkladatelů. 

Z výčtu účelů je patrné, že v této fázi úpadku instituce není hlavním cílem minimalizace ztrát 

vlastníků instituce. Důležitá zásada řešení krize je vymezena ustanovením § 76 písm. a) 

ZOPRK, které stanoví, že ČNB není povinna uplatnit opatření k řešení krize, nelze-li 

předpokládat, že by řešení selhání povinné osoby a následná likvidace nebo postup podle 

                                                 
278

 § 37 odst. ZOPRK 
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insolvenčního zákona měly výrazně nepříznivé dopady na finanční systém České republiky, 

popřípadě jiného členského státu nebo Evropské unie jako celku. Z dikce ustanovení plyne, že 

řešení krize se vztahuje pouze na instituce, jejichž selhání má potenciál ovlivnit stabilitu 

finančního systému jako celku a nikoli na všechny instituce vymezené § 3 ZOPRK bez 

dalšího.  

ZOPRK rovněž definuje nástroje ČNB, které může při řešení krize využít. Mezi opatření, 

která nepředpokládají převzetí nebo převod činnosti instituce, lze obecně zařadit opatření, 

která zasahují do fungování a organizace instituce podle § 82 ZOPRK, jakož i zásahy do práv 

třetích stran (pozastavení povinnosti instituce plnit ze smlouvy podle § 82-85 ZOPRK). 

Z hlediska celkového výkonu činnosti instituce předvídá ZOPRK čtyři následující scénáře. 

Jednak ČNB má pravomoc převzít výkon správy instituce, ať už ve formě přímé správy podle 

§ 92 ZOPRK, nebo zvláštní správy podle § 93-95 ZOPRK. Dále může ČNB rozhodnout o 

přechodu činnosti na soukromého nabyvatele (§ 96-101 ZOPRK). Tento scénář se uplatní 

zejména v případě, kdy je možné najít soukromého kupujícího instituce. Třetím scénářem je 

vytvoření speciální tzv. překlenovací instituce (tzv. bridge bank), na kterou je převedena 

činnost selhavší instituce (§ 102-112 ZOPRK) jako celek. Za správy České republiky ve 

funkci nejvyššího orgánu překlenovací instituce pak dochází k výkonu činností podstatných 

pro finanční systém a k postupnému odprodeji jejích aktiv. Čtvrtým scénářem je přechod 

činnosti na osobu pro správu aktiv (§ 113-119 ZOPRK). Tato rovněž ve správě České 

republiky provádí řízený odprodej a správu jmění selhavší instituce. Z uvedených scénářů 

plyne sílící role státu jako subjektu figurujícího v řešení krize. Kromě oné správy 

překlenovací instituce či osoby pro správu aktiv umožňuje ZOPRK veřejným orgánům  

(v daném případě MFČR) České republiky použít i tzv. vládní stabilizační nástroje a to ve 

formě veřejné kapitálové podpory (podle § 157 písm. a) ZOPRK) a přechod nástrojů účasti 

povinné osoby na stát (podle § 157 písm. b) ZOPRK). 

ZOPRK tak stanoví relativně široké možnosti ČNB pro výkon řízeného řešení krize instituce. 

Zákonem předvídané scénáře reagují na zkušenosti z globální finanční krize a snaží se 

vymezit transparentní a očekáváný postup rezoluce krizové situace. Nicméně je nutné 

podotknout, že v jakémkoli z výše zmíněných scénářů ČNB a MFČR nebudou v praxi 

pravděpodobně schopni v konečném důsledku předejít relativně vysoké finanční ztrátě pro 

státní rozpočet. Jinými slovy úprava obsažená v BRRD, resp. ZOPRK předpokládá fiskální 

ztrátu z řešení krize individuální instituce, snaží se pouze zmírnit důsledky krize instituce na 

finančním systém jako celek. Fakt, že orgánem příslušným pro řešení krize je určena 
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ČNB dále podtrhuje již výše zmíněný závěr, že na ČNB lze v prizmatu funkcionálního 

třídění z kap. 1.4.2 nahlížet jako na integrovaný orgán dohledu. 
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Závěr 

Cílem práce byla identifikace základních prvků a oblastí dohledu nad finančním systémem 

v České republice v prizmatu institucionálního a funkcionálního třídění organizace 

dohledových orgánů. Účelem bylo porovnat teoretické kategorie třídění s právní úpravou 

jednotlivých oblastí dohledových činností a zhodnotit postavení České národní banky ve 

vztah ke konceptu integrovaného orgánu dohledu.  

Kapitola 1.1, vymezující pojmy finanční systém, finanční trh a roli finančních 

zprostředkovatelů ve finančním systému, jednoznačně rozlišila pojmy finanční systém a 

finanční trh a určila jejich ekonomicko-právní obsah. Akcentován byl zejména aktuální 

odklon ve finančněprávním odborném diskurzu od používání kategorie finanční trh a jeho 

nahrazení pojmem širším – finanční systém. Současně bylo diskutováno použití pojmů 

finanční trh a finanční sektor v komunitárním pozitivním právu. Kapitola 1.2 na jedné straně 

obecně pojednala o pojmu regulace, zejména pak důvodech pro a proti regulaci finančního 

systému, na druhé straně provedla vymezení systému pramenů práva finančního systému a 

nastínila legislativní proces pro tvorbu norem finančního systému na úrovni Evropské unie 

tzv. Lamfalussyho proces. V kapitolách 1.3 a 1.4 bylo obecně pojednáno o dozorových 

postupech v oboru finančního práva a konkrétně pak byly vymezeny základní kategorie 

institucionální organizace dohledu nad finančním systémem. Kategorizace byla založena 

kromě českých autorů zejména na Calvo et. al
279

, kteří v rámci svého funkcionálního třídění 

rozlišili dohledové oblasti na mikro- a makroobezřetnostní dohled, dohled nad obchodním 

jednáním a dohled nad řešením krize.  

Analytická část započala kapitolou 2.1, v níž bylo pojednáno obecně o ČNB ve vztahu k jejím 

cílům, úkolům, jejímu postavení jako orgánu dohledu nad finančním systémem, osobní 

působnosti z hlediska dohlížených subjektů a činností, které jsou v rámci dohledu ČNB 

svěřeny. Hlavním závěrem kapitoly bylo, že z hlediska komunitární i národní úpravy jsou 

dohledové činnosti zcela koncentrovány do působnosti České národní banky a ta tak naplňuje 

z hlediska institucionálního třídění model integrovaného dohledového orgánu. Kapitoly 2.2, 

2.3 a 2.4 byly zaměřeny na analýzu třídění z hlediska funkcionálního dohledu v rámci 

vybraných sektorů finančního systému. V jednotlivých sektorech byly identifikovány stěžejní 

dohlížené subjekty a provedena analýza úpravy pravidel navazujících na oblast 
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supervisory architecture: what has changed after the crisis?. FSI Insights on policy implementation. 2018, April 

2018(No 8), 1-39. ISSN 978-92-9259-140-3. 



95 

 

mikroobezřetnostního dohledu a dohledu nad obchodním jednáním. Na všech třech případech 

bylo prokázáno, že ČNB vystupuje jako orgán dohledu mikroobezřetnostního i dohledu nad 

obchodním jednáním, tudíž i zde dochází k integraci dohledových činností pod působnost 

ČNB. V rámci kapitol 2.5 a 2.6 byla zpracována témata úpravy výkonu 

makroobezřetnosntního dohledu a dohledu nad řešením krize. Znovu bylo prokázáno, že 

u obou oblastí dochází k jejich převážné koncentraci v rámci ČNB.  

Na základě výše uvedeného lze uzavřít, že cíl práce byl dosažen, když bylo analýzou 

základních prvků prokázáno, že ČNB plní roli integrovaného orgánu dohledu jak 

z hlediska integrace sektorových dohledů (institucionální třídění) tak z hlediska 

integrace oblastí dohledu (funkcionální třídění).  
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Seznam používaných zkratek 

ČNB Česká národní banka 

EBA Evropský orgán pro bankovnictví 

EIOPA Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění 

ESFS Evropský systém dohledu finančního systému  

ESMA Evropský orgán pro cenné papíry a trhy 

ESRB Evropská rada pro systémová rizika 

MFČR Ministerstvo financí České republiky 

OCP obchodník s cennými papíry 

ŘKS řídicí a kontrolní systém  
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finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU 

nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 ze dne 10. října 2014, kterým se 

doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a 

zajišťovací činnosti a jejím výkonu  (Solventnost II)  

prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/165 ze dne 5. února 2016, kterým se provádí technické 

informace pro výpočet technických rezerv a primárního kapitálu pro vykazování s 

referenčními daty od 1. ledna do 30. března 2016 v souladu se směrnicí Evropského 

parlamentu a Rady 2009/138/ES (Solventnost II) 

nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1075 ze dne 23. března 2016 

nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1075 ze dne 23. března 2016, kterým se 

doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU, pokud jde o regulační 

technické normy upřesňující obsah ozdravných plánů, plánů řešení krize a skupinových plánů 

řešení krize, minimální kritéria, která má příslušný orgán posoudit v souvislosti s ozdravnými 

plány a skupinovými ozdravnými plány, podmínky vnitroskupinové finanční podpory, 

požadavky na nezávislé odhadce, smluvní uznání pravomoci k odpisu a konverzi, postupy a 

obsah požadavků na oznamování a oznámení o pozastavení, jakož i běžné fungování kolegií k 

řešení krize, aj. 

3.1 Seznam ostatních zdrojů 

Důvodová zpráva k návrhu zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní 

bance, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

Doporučení ESRB ze dne 22.12.2011 o makroobezřetnostním mandátu vnitrostátních orgánů 

(ESRB/2011/3) 

Doporučení ESRB ze dne 4.4.2013 o průběžných cílech a nástrojích makroobezřetnostní 

politiky (ESRB/2013/1) 

Obecné pokyny EBA z 23.12.2014 k určení podstatnosti, vyhrazenosti a důvěrnosti a k 

četnosti zpřístupňování  s požadavky na zpřístupňování  (EBA/GL/2014/14),  

Obecné pokyny EBA z 4.8.2017 k požadavkům na zpřístupňování informací podle části osmé 

nařízení (EU) č. 575/2013 
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Dohled nad finanční činností 

Abstrakt 

 

Činnost subjektů podnikajících na finančním trhu je jedna z nejvíce regulovaných 

činností v současnosti. Ekonomický diskurz se obecně shoduje, že služby poskytované 

subjekty finančního systému jsou natolik vitální pro fungování hospodářství, že 

hypertrofovaná regulatorní pravidla jsou opodstatněná. V reakci na globální finanční krizi 

došlo k významnému vývoji v regulaci a dohledu finančního systému, zejména pak 

k rozšíření oblasti pravidel obezřetného podnikání významných institucí a ke vzniku nových 

oblastí dohledu – makroobezřetnostního a dohledu nad řešením krize. Tyto jsou z velké části 

předmětem předkládané diplomové práce. 

Cílem práce je analýza dohledu nad finančním systémem České republiky v prizmatu 

institucionálního a funkcionálního třídění a v návaznosti na jejich vývoj po globální finanční 

krizi. Zatímco teoretická část práce vymezí charakter a modely institucionální organizace 

dohledových orgánů, analytická část identifikuje jejich prvky promítnuté do české právní 

úpravy a rozebere charakter České národní banky jako orgánu dohledu nad finančním 

systémem ČR integrovaného jak z institucionálního, tak funkcionálního hlediska.   

Komparativní analýza právní úpravy byla provedena na třech vybraných sektorech 

finančního systému – bankovním sektoru, sektoru kapitálového trhu a sektoru pojišťovnictví. 

U všech tří případů bylo prokázáno, že ČNB vystupuje jako orgán dohledu 

mirkoobezřetnostního i dohledu nad obchodním jednáním. Následná analýza právní úpravy 

oblasti makroobezřetnostního dohledu a oblasti dohledu nad řešením krize potvrdila 

převážnou koncentraci pravomocí u ČNB. Analýzou základních prvků institucionální 

organizace dohledu finančního systému ČR bylo prokázáno, že ČNB plní roli integrovaného 

orgánu dohledu jak z hlediska integrace sektorových dohledů (institucionální třídění) tak 

z hlediska integrace oblastí dohledu (funkcionální třídění). 

 

Klíčová slova: dohled nad finančním systémem, Česká národní banka, 

makroobezřetnostní dohled 
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Supervision of financial activity 

Abstract 

 

The activity of entities operating on the financial market is one of the most regulated 

ones. Economists generally agree that services provided by entities in the financial system are 

so vital for the functioning of the economy that the overgrown regulatory rules are well-

founded. In response to the global financial crisis, there has been a significant development in 

the regulation and supervision of the financial system, in particular the expansion of the 

prudential rules of major institutions and the emergence of new areas of macro-prudential 

supervision and resolution supervision. These are largely the subject of the submitted diploma 

thesis. 

The aim of the thesis is to analyze the supervision of the financial system of the Czech 

Republic in the perspective of institutional and functional classification and in context with 

their development after the global financial crisis. While the theoretical part of the thesis 

defines the characteristics and models of the institutional organization of the supervisory 

authorities, the analytical part identifies their elements projected into the Czech legal system 

and analyzes the role of the Czech National Bank as a supervisory body of the financial 

system of the Czech Republic, integrated both from an institutional and a functional point of 

view. 

A comparative analysis of the legal regulation was carried out on three selected sectors 

of the financial system - the banking sector, the capital markets sector and the insurance 

sector. In all three cases it has been demonstrated that the CNB acts as a micro-prudential 

supervisor and supervisor of business conduct. The subsequent analysis of the macro-

prudential regulation and the resolution supervision confirmed the claimed concentration of 

powers within the CNB. An analysis of the fundamental elements of the institutional 

supervision of the financial system of the Czech Republic showed that the CNB fulfills the 

role of the integrated supervisory authority, both in terms of integration of sectoral 

supervision (institutional classification) and of the integration of supervisory areas (functional 

classification). 

Keywords: financial system supervision, Czech National Bank, macro-prudentional 

supervision 


