
Právní ochrana klientů finančních institucí 

Abstrakt 

První kapitola se soustředí na vymezení základních pojmů podstatných pro předmět této 

práce. Důraz byl kladen zejména na vymezení pojmu klient ve vztahu k pojmu zákazník, který 

je v pozitivním právu často používán jak na unijní tak na národní úrovni. Dále je vymezen 

pojem spotřebitel, což je obecně používaná kategorie zákazníků, která požívá nejvyšší právní 

ochranu. K vymezení rozsahu této práce je významný rovněž pojem finanční instituce a pojem 

právní ochrana. Vzhledem k rozmanitosti současného trhu finančních služeb ve zbytku práce 

jsem se zaměřil pouze na nejvýznamnější poskytovatele finančních služeb a na právní předpisy 

upravující jejich činnost. Pojem právní ochrany je vymezen ve smyslu dělení na institucionální 

a normativní právní ochranu s tím, že se tato práce soustředí na ochranu normativní. 

Cílem druhé kapitoly byl popis základních aspektů dvou navzájem se doplňujících 

principů práva, jakožto teoretických východisek právní ochrany klientů, jimiž jsou koncepce 

autonomie vůle a ochrana slabší smluvní strany. Princip ochrany slabší smluvní strany a jeho 

modalita ochrana spotřebitele byl představen i z hlediska současného vývoje v této oblasti a 

zaměřil jsem se i na problematiku do jaké míry má být tento princip zaveden, aby nebyla 

nepřiměřeně omezena smluvní volnost. V závěru této kapitoly jsem představil současný trend 

tzv. publicizace soukromého práva. 

Ve třetí a nejrozsáhlejší kapitole této práce podrobuju analýze nejvýznamnější právní 

předpisy a jejich případné unijní předlohy, které obsahují právní normy, jejichž cílem je ochrana 

klientů finančních institucí. Kapitola je dělena na obecné právní předpisy, které nezaměřují 

pouze na činnost finančních institucí, a na zvláštní sektorové zákony, jejichž působnost je 

omezena na poskytování finančních služeb a představuje konkrétní instituty právní ochrany 

klientů.  

Nejpodrobnější analýze jsou podrobeny jednotlivé sektorové zákony. Význam této 

analýzy vyplývá zejména z významných změn, kterými tyto zákony v nedávné době prošly a 

v nejbližších měsících budou nadále procházet. Nejprve představuji nový zákon o platebním 

styku, který nabyl účinnosti dne 13. ledna 2018 a transponuje zejména směrnici PSD 2. 

Soustředím se na přístup tohoto právního předpisu na ochranu jednotlivých skupin uživatelů 

platebních služeb, kde nastal odklon oproti původní právní úpravě ve vztahu k drobným 

podnikatelům. Podrobnému zkoumání je podrobena úprava zákona o podnikání na kapitálovém 



trhu, který obsahuje nejpodrobnější a nejpropracovanější způsob kategorizace klientů. Analýze 

je podroben i připravovaný zákon o distribuci pojištění, který transponuje směrnici IDD a 

v současné době se nachází v pokročilém stádiu legislativního procesu. 

V závěrečné kapitole jsou představeny možné alternativy řešení nedostatků a mezer, jež 

byly identifikovány na základě dřívější analýzy jednotlivých právních předpisů. U jednotlivých 

variant jsou představeny jejich pozitiva a negativa. 
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