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Úvod 

Téma této diplomové práce jsem si vybral z důvodu mojí současné praxe v oboru 

bankovnictví. Ve svém nynějším zaměstnání se zaměřuji zejména na zajišťování souladu 

činností banky s platnou legislativou. Tématika ochrany (nejen) bankovních klientů je mi 

proto blízká a její podrobnější zkoumání pro mě představuje příležitost k dalšímu 

profesnímu rozvoji. 

Problematika ochrany klientů finančních institucí je velmi široká a v posledních 

letech se dynamicky rozvíjí. V nedávné době došlo k přijetí několika nových sektorových 

zákonů, které se ochranou klientů zabývají, jakož i k rozsáhlé novelizaci stávající právní 

úpravy v jiných odvětvích. Jde zároveň o tématiku rozsáhle upravenou unijní legislativou, 

na kterou tuzemský zákonodárce byl nucen reagovat a přizpůsobit tak regulaci 

poskytování finančních služeb změnám na unijní úrovni. Tento rekodifikační, respektive 

novelizační proces v současnosti stále probíhá, proto se ve své práci věnuji i právní úpravě 

dosud nepřijaté, která se prozatím nachází v pokročilém stádiu legislativního procesu. 

Kromě odborné veřejnosti a subjektů, které v dané oblasti provozují svou činnost, 

se tato tématika dotýká i podstatné části laické veřejnosti, neboť většina osob je již 

v dnešní době klientem některé z finančních institucí. Ochrana, kterou tato práce popisuje 

a analyzuje, tedy dopadá na velkou část populace a dle mého názoru se proto jedná o téma 

celospolečensky relevantní. 

Vzhledem k šíři dané problematiky se chci zaměřit zejména na analýzu 

jednotlivých sektorových zákonů, a to s ohledem na formu ochrany, kterou poskytují. 

Důraz bude kladen primárně na otázku, do jaké míry a v jakém rozsahu chrání jednotlivé 

předpisy různé skupiny klientů a na kritéria, dle nichž tyto skupiny od sebe rozlišují. 

Předmětem zkoumání bude rovněž identifikování případných nedostatků či mezer 

v právní úpravě. Z důvodu množství různých přístupů ke kategorizaci poskytované 

ochrany v současné právní úpravě, ať už národní nebo unijní, se rovněž chci zaměřit na 

úvahu nad odlišným řešením, které by potenciální nalezené nedostatky nahradilo 

vhodnější koncepcí.  

V první kapitole se zaměřím na vymezení základních pojmů vztahujících se přímo 

k tématu této práce. Mezi klíčové pojmy, kterými se budu v průběhu práce zabývat, patří 
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klient, zákazník, spotřebitel, finanční instituce a právní ochrana. Rekodifikace 

soukromého práva, která v České republice nabyla účinnosti dne 1. ledna 2014, 

zdůraznila princip autonomie vůle osob. Tento princip je však omezován zejména 

principem ochrany slabší smluvní strany, respektive ochranou spotřebitele jakožto 

modalitou tohoto principu. Těmito dvěma základními principy soukromého práva, jejich 

významem a vzájemným doplňováním je vhodné se důkladně zabývat, neboť se jedná 

o teoretická východiska, na kterých je ochrana klientů vystavěna. Popsání základních 

aspektů těchto východisek je tak cílem druhé kapitoly této práce. 

Problematika definování a využívání pojmů klient, zákazník a spotřebitel 

v právních předpisech upravujících poskytování finančních služeb je obzvlášť významná 

a tvoří jádro této práce. Cílem následující kapitoly je vlastní popis a analýza přístupu 

jednotlivých právních předpisů a jejich případných předloh ve formě právních předpisů 

Evropské unie ke kategorizaci klientů a míře ochrany jednotlivých skupin klientů. 

Zejména bude kladen důraz na vymezení nejvýznamnějších rozdílů v rozsahu ochrany 

spotřebitelů, drobných podnikatelů a větších podniků. 

Na základě poznatků získaných v rámci výše uvedené analýzy bude cílem 

poslední kapitoly navrhnout případná alternativní řešení přístupu k problematice 

vymezení osobní působnosti ochranných opatření zavedených jednotlivými sektorovými 

zákony. U každého z navrhovaných řešení budou uvedeny jak způsoby, kterými by 

přispěly k větší jednotnosti či přehlednosti právní úpravy, tak jejich negativa související 

s nároky na přijetí navržených změn. 
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1 Vymezení základních pojmů 

Pro účely této práce je nejprve třeba vymezit základní pojmy, kterými se zabývá. 

Zejména se jedná o pojem klient a s ním související pojmy zákazník a spotřebitel. Dalšími 

významnými pojmy, jak už vyplývá ze samotného tématu, jsou finanční instituce a právní 

ochrana. 

1.1 Klient, zákazník a spotřebitel 

Vymezení těchto základních pojmů považuji za velmi podstatnou část této práce. 

Důvodem pro to je fakt, že těchto pojmů zákonodárce často využívá při vymezení věcné 

působnosti právních norem sloužících k jejich ochraně.  

Pojem „klient“ se v dnešní době využívá velmi hojně, a to jak v běžné mluvě 

a v obchodním styku, tak i v právním řádu.1 Legální definice tohoto termínu nicméně 

v českém právním řádu neexistuje. Pro jeho vymezení se tak musíme obrátit na teorii.  

Slovo klient se poprvé objevuje již v antickém Římě (latinsky „cliens“, pl. 

„clientes“). Klientem se v této době nazývala nemajetná osoba, která byla pod ochranou 

některého z bohatých římských občanů. Tito ochránci neboli patroni (latinsky 

„patrones“) poskytovali klientům finanční, právní a společenskou pomoc výměnou za 

jejich služby. Etymologický význam slova klient lze vymezit jako „ten, kdo se spoléhá 

na druhého za účelem ochrany.2 Vztah mezi patronem a klientem se nazýval „klientela“ 

(lat. „clientela“). Patron mohl svého klienta podporovat před soudem (například proti 

sobě nemohli svědčit) a často mu poskytoval finanční nebo jinou podporu. Výměnou za 

tuto podporu měl klient povinnost svého patrona ctít, chránit a pomáhat mu v soukromém 

i veřejném životě. Patron získával díky svým klientům politický vliv při hlasování na 

veřejných shromážděních (comitia).3 

Význam pojmů klient a klientela se od dob antického Říma nicméně značně 

vyvinul a v dnešní době se klientem označuje jedna ze stran obchodního styku 

                                                 

1 Např. ust. § 1 odst. 3 písm. m) zákona č. 21/1992 Sb., o bankách. 

2 Etymologie slova klient (anglicky „client“) [online], [cit. 2018-06-10]. Dostupné z: 

https://www.etymonline.com/word/client. 

3 Téma „Clientship“ [online], [cit. 2018-06-10]. Dostupné z: https://www.britannica.com/topic/clientship. 

https://www.etymonline.com/word/client
https://www.britannica.com/topic/clientship


8 

 

a klientelou se označuje soubor klientů určitého obchodníka (ang. „body of clients“).4 

V tomto dnešním slova smyslu je tak pojem klient často vnímán jako synonymum pojmu 

zákazník. Nicméně vzhledem k častému využívání pojmu klient v legislativě je nutné ho 

vymezit přesněji. Česká národní banka (dále jen „ČNB“) definovala klienta jako 

„každého, kdo má, nebo v minulosti měl s bankou obchodní vztah (tj. v zásadě uzavřenu 

smlouvu, písemnou či ústní), nebo vede nebo vedl s bankou jednání o vzniku obchodního 

vztahu (o uzavření smlouvy), bez ohledu na to, zda obchodní vztah nakonec vznikne.“5 

Tato definice je velice široká a zahrnuje fyzické i právnické osoby bez ohledu na 

to, zda do obchodního vztahu s bankou vstupují v rámci své podnikatelské činnosti nebo 

mimo ni. Tato definice dokonce pod pojem klient zahrnuje i osoby, které obchodní vztah 

s bankou již ukončily nebo o vstupu do něj teprve jednají. Nerozlišuje ani druh 

obchodního vztahu mezi klientem a bankou. Takto širokou definici klienta lze dle mého 

názoru aplikovat pouze v souvislosti s institutem bankovního tajemství. Nutnost takto 

extenzivního výkladu totiž přímo vyplývá z účelu bankovního tajemství, jimž je zejména 

ochrana citlivých údajů klienta.6 Banka s údaji, které jsou pro klienta citlivé, může 

nakládat (a často taky nakládá) již od počátku vyjednávání o vstupu do obchodního vztahu 

a uchovává je často i po jeho skončení. Z toho důvodu by ztratil institut bankovního 

tajemství z velké míry smysl, pokud by se o bankovní tajemství nejednalo už v případech, 

kdy ještě obchodní vztah nevznikl, respektive v případech, kdy již zanikl. Obchodním 

vztahem se ve smyslu § 38 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o bankách“ nebo „ZoB“) myslí bankovní obchody a peněžní 

služby bank. Klientem tak v tomto slova smyslu není například ČNB v případě repo 

operací, nebo vlastník budovy, ve které si banka pronajímá prostory pro provozování své 

pobočky. 

S pojmem klient pracuje také dokument České bankovní asociace (dále jen 

„ČBA“) Standardy bankovních aktivit. Zde se s pojmem klient pracuje ve smyslu velmi 

                                                 

4 Etymologie slova klientela (ang. „clientele“) [online], [cit. 2018-06-10]. Dostupné z: 

https://www.etymonline.com/word/clientele. 

5 K pojmu „klient“ z hlediska bankovního tajemství. Česká národní banka [online], [cit. 2018-06-05]. 

Dostupné z: 

https://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/faq/stanoviska_a_odpovedi/pdf/k_pojmu_klien

t_z_hlediska_bankovniho_tajemstvi.pdf. 

6 PIHERA, Vlastimil. Zákon o bankách: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2011. Beckovy malé komentáře, 

s. 333. ISBN 978-80-7400-389-9. 

https://www.etymonline.com/word/clientele
https://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/faq/stanoviska_a_odpovedi/pdf/k_pojmu_klient_z_hlediska_bankovniho_tajemstvi.pdf
https://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/faq/stanoviska_a_odpovedi/pdf/k_pojmu_klient_z_hlediska_bankovniho_tajemstvi.pdf
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blízkém definici spotřebitele. Klient se zde definuje jakožto „zákazník banky, který je 

fyzickou osobou, jež do vztahu s bankou nevstupuje za účelem či v souvislosti 

s uskutečňováním podnikatelských aktivit.“7 Porovnáme-li tuto definici klienta 

s veřejnoprávní definicí spotřebitele, za kterého se označuje „fyzická osoba, která nejedná 

v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání,“8 

zjistíme, že se jedná o pojmy takřka totožné. 

Právní předpisy upravující činnost finančních institucí často používají pojem 

zákazník (ang. „customer“). Jak jsem uváděl výše, v běžné mluvě se pojmy zákazník 

a klient často zaměňují. Zákazníkem se obvykle rozumí „příjemce statků, služeb, 

produktů nebo nápadů, které získává od prodejce, obchodníka nebo dodavatele za 

peněžní nebo jinou hodnotovou úplatu.“9 Legální definice pojmu zákazník obvykle 

definují zákazníka pouze pro účely daného zákona a z toho důvodu bývají velmi úzké, 

vycházejí ovšem z logiky této definice a za zákazníka označují fyzickou nebo právnickou 

osobu, která je příjemcem určité služby.10 V některých případech se za zákazníka 

označuje i zájemce o takovou službu.11  

Pojmy spotřebitel a zejména ochrana spotřebitele jsou v dnešní době ve 

společnosti často skloňované a již i na úrovni Evropské unie je ochrana spotřebitele 

považována za jednu z hlavních priorit, a to nejen v oblasti poskytování finančních 

služeb. To vyplývá mimo jiné již ze znění Smlouvy o fungování Evropské unie (ve znění 

Lisabonské smlouvy) (dále jen „SFEU“), kde je ochrana spotřebitele uvedena jako jedna 

ze sdílených pravomocí,12 a to konkrétně takzvaných průřezových.13 Ochrana spotřebitele 

                                                 

7 Standardy bankovních aktivit: Standard ČBA č. 19. [online], [cit. 2018-06-05]. Dostupné z: 

https://www.wspk.cz/uploads/files/standard-cba-c-19-kodex-chovani-mezi-bankami-a-klienty.pdf. 

8 Ustanovení § 2 odst. 1. písm. a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších 

předpisů. 

9 Reizenstein, Richard C. (2004). "Customer". Encyclopedia of health care management. Sage eReference. 

SAGE. str. 119. ISBN 978-0-7619-2674-0. 

10 Např. ust. § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. 

11 Srov. např. vládní návrh zákona o distribuci pojištění a zajištění, sněmovní tisk Sněmovní tisk 48/0, část 

č. 1/8, VII. volební období. Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=48&CT1=0. 

12 Čl. 4 odst. 2 písm. f) Smlouvy o fungování Evropské unie (ve znění Lisabonské smlouvy). 

13 Čl. 12 tamtéž. 

https://www.wspk.cz/uploads/files/standard-cba-c-19-kodex-chovani-mezi-bankami-a-klienty.pdf
https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=48&CT1=0
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je často uváděna v recitálech jednotlivých směrnic či nařízení upravujících poskytování 

jednotlivých finančních služeb.14  

Na pojem spotřebitel teorie nahlíží různými pohledy. V širším slova smyslu lze za 

spotřebitele považovat každou osobu, která je cílovým uživatelem produktu nebo 

poživatelem služby. Z tohoto pohledu lze za spotřebitele považovat i právnické osoby. 

V evropském právním prostoru se však pojem spotřebitel používá pouze pro 

fyzické osoby, které nejednají v rámci své podnikatelské činnosti. Tuto definici 

nalezneme v různých předpisech Evropské unie.15 Definicí spotřebitele se zabýval 

i Soudní dvůr Evropské unie (dále jen „SDEU“) v případu C 541 a 542/99 Cape and 

Idealservice MN RE, ve kterém dospěl k závěru, že spotřebitelem může být pouze osoba 

přirozená. V souladu s tímto unijním pojetím spotřebitele je také soukromoprávní 

definice tohoto pojmu uvedená v ustanovení § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník. 

Závěrem této podkapitoly lze tedy konstatovat, že na pojem klient se dá nahlížet 

mnoha způsoby. V tom nejširším slova smyslu ho vykládá ČNB v kontextu institutu 

bankovního tajemství. Dalším pojetím je klient rovnocenným pojmem k pojmu zákazník 

a v tom nejužším pojetí se takřka shoduje s pojmem spotřebitel. V této práci se chci 

zaměřit právě na rozdíly v tom, jak jednotlivé zákony poskytující právní ochranu 

klientům finančních institucí některý z výše uvedených pojmů používají, a jak široké 

skupině osob ochranu poskytují. Nicméně pro zjednodušení, nebude-li řečeno jinak, budu 

v této práci používat slovo klient jakožto pojem shodný s pojmem zákazník. Nejednotnost 

a nekoncepčnost, s jakou zákonodárce k této otázce přistupuje, dle mého názoru zbytečně 

komplikuje právní úpravu v oblasti finančního práva a tím nejen ztěžuje osobám 

podnikajícím v této oblasti jejich činnost, ale i snižuje efektivitu takové ochrany. Klient 

si totiž často neuvědomuje rozsah svých práv v konkrétní situaci právě z toho důvodu, že 

se tento rozsah liší v návaznosti na charakter služby poskytované v daném případě. 

                                                 

14 Srov. např. recitál č. 6 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97 ze dne 20. ledna 2016 

o distribuci pojištění. 

15 Např. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU ze dne 25. října 2011 o právech spotřebitelů; 

Směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských 

smlouvách; 
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1.2 Finanční instituce 

Pro účely této práce je nezbytné vymezit i pojem finanční instituce. Tento pojem 

je v neodborném jazyce vcelku běžný a lze se s ním setkat v každodenním životě, 

nejčastěji v médiích. Běžný smrtelník si pod ním nejčastěji představí banku a možná ještě 

pojišťovnu, avšak finančními institucemi jsou i mnohé další podnikatelské subjekty, které 

poskytují své služby v rámci finančního systému. Pojem finanční instituce nicméně 

nalezneme i v pozitivně právní úpravě jak na unijní16, tak na české úrovni.17  

Obecně lze říci, že pozitivně právní definice se v tomto případě neliší od běžného 

významu tohoto pojmu, který ve svém širším pojetí zahrnuje zejména právnické, ale 

i některé fyzické osoby. Finanční institucí je v obecném slova smyslu „každý podnikatel, 

který ve finančním systému nabízí své služby potenciálním nebo již současným 

klientům.“18 Pro pochopení této definice je třeba definovat si pojem finanční systém. 

Tento pojem obecnou pozitivně právní definici bohužel postrádá, ač je v právu hojně 

využíván. V teorii se za finanční systém označuje „souhrn všech druhů finančních trhů 

(zejména peněžního, kapitálového a devizového) včetně subjektů, které se na těchto trzích 

střetávají s nabídkou a poptávkou po relativně disponibilních peněžních prostředcích.“19 

Významově blízký finanční instituci je pojem úvěrová instituce, který například 

z textace ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 253/2008 Sb., o některých 

opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen 

„AML zákon“) chápu jako užší pojem, který je podmnožinou instituci finanční.  

Legální definice úvěrových institucí20 pro ně stanovuje dva pojmové znaky. Tyto 

znaky spočívají ve vymezení dvou základních činností, které by úvěrové instituce měly 

                                                 

16 Čl. 1 odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES ze dne 20. března 2000 o přístupu 

k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu. 

17 Např. ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci 

výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. 

18 KARFÍKOVÁ, Marie. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Právní 

monografie (Wolters Kluwer ČR), s. 210. ISBN 978-80-7552-935-0. 

19 S. 205 tamtéž. 

20 Například čl. 4 odst. 1 bod 1 nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 

2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky. 
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vykonávat. Jak již z názvu vyplývá, jedná se o činnosti poskytování úvěrů a následně také 

přijímání vkladů od veřejnosti. 

Vzhledem k různorodosti finančních institucí se v této práci zaměřím na právní 

ochranu klientů běžnějších a významnějších finančních institucí, jakými jsou zejména 

banky, pojišťovny, investiční společnosti a obchodníci s cennými papíry.  

1.3 Právní ochrana 

Vymezení obsahu pojmu právní ochrana se může na první pohled zdát jako 

triviální úkol, jenž nevyžaduje bližší zkoumání. Dle mého názoru však pojem stojí za 

krátké zamyšlení, a to pro řadu aspektů, které se v něm skrývají. Právní ochranu je možno 

chápat ve dvou základních smyslech, buďto jako právní ochranu v institucionálním slova 

smyslu, anebo ve smyslu normativním. Tato pojetí vyplývají z ideje právního státu, 

kterou vystihují dva požadavky. Těmi jsou zaprvé požadavek, aby bylo právo 

zachováváno a zadruhé požadavek právní regulace relevantních společenských vztahů.21 

Právní ochrana v institucionálním slova smyslu vychází z prvního z výše 

uvedených požadavků. Jedná se o činnost státu, který pomocí svých orgánů dohlíží nad 

dodržováním a zachováváním práva. Mezi orgány státu, jejichž činností je dohled nad 

dodržováním práva a případně vynucení takového dodržování, patří zejména soudy, státní 

zastupitelství a policejní orgány. Právo osob na právní ochranu v tomto slova smyslu, 

respektive povinnost státu tuto ochranu poskytovat, vyplývá zejména z hlavy páté Listiny 

základních práv a svobod, která hovoří o právu na soudní a jinou právní ochranu. Ústavní 

základ tohoto pojetí právní ochrany nalezneme v článku 4 Ústavy České republiky, kde 

se stanoví, že základní lidská práva a svobody jsou pod ochranou soudní moci. Dále pak 

vyplývá z článku 80 Ústavy, který stanoví působnost státních zastupitelství, 

a v neposlední řadě je relevantní i článek 90 věta 1 Ústavy, který stanoví primární roli 

soudů, aby poskytovaly zákonem stanoveným způsobem ochranu právům. 

To, co pro účely této práce nazývám normativní právní ochranou, vyplývá 

z druhého požadavku ideje právního státu, aby relevantní společenské vztahy byly 

                                                 

21 WINTR, Jan. Principy českého ústavního práva. 3. vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš 

Čeněk, 2015, s. 21. ISBN 8073805642. 
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regulovány právem. Jedná se o konkrétní právní normy upravující společenské vztahy za 

účelem ochrany práv osob, v daném případě konkrétně klientů finančních institucí. Tyto 

normy lze dle mého názoru dělit na normy, jejichž primárním účelem je právě ochrana 

práv klientů, a na normy, které sice mají primární účel jiný, v jejichž důsledku se však 

chrání mimo jiné i klienti a jiné osoby. 

Právní ochranu klientů ve výše uvedeném druhotném důsledku lze dovodit 

u právních norem upravujících například pravidla a podmínky fungování finančních 

institucí. Příkladem mohou být pravidla kapitálové přiměřenosti bank, pojišťoven 

a jiných finančních institucí. Primárním účelem těchto norem sice je zejména stabilita 

finančního sektoru a prevence vzniku ekonomických krizí, ale ve svém důsledku tak 

vlastně chrání i konkrétní klienty těchto finančních institucí před případnou ztrátou 

v důsledku neschopnosti finančních institucí dostát svým závazkům. 

Tato práce se nicméně na prvním místě zaměřuje na právní normy, jejichž 

primárním účelem je přímo ochrana klientů finančních institucí. Takové normy můžeme 

nalézt v mnoha právních předpisech v oblasti finančního práva, jak bude podrobněji 

uvedeno v kapitole 3 této práce. 
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2 Teoretická východiska 

Přestože základním cílem této práce je analyzovat systém a přístup ochrany 

různých skupin klientů finančních institucí v rámci úpravy jednotlivých dílčích typů 

finančních služeb, pro jeho pochopení je nutné se zamyslet nad tím, proč tato ochrana 

jako celek existuje a jak je upravena obecně. 

2.1 Autonomie vůle 

Rekodifikace českého soukromého práva proběhla přijetím zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“ nebo „OZ“), který nahradil zejména 

zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jen jako „občanský zákoník 1964“) a zákon 

č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen jako „obchodní zákoník“). Oproti původní 

úpravě soukromého práva stanovuje OZ dvě základní zásady, jimiž jsou zásada 

autonomie vůle,22 kterou doplňuje a koriguje zásada nikomu neškodit (lat. „neminem 

laedere“). 23  Tyto zásady jsou vedle dalších zásad uvedených v ustanovení § 3 odst. 2 

a 3 OZ hlavními stavebními kameny občanského zákoníku. Občanský zákoník se mimo 

jiné převzetím těchto zásad přihlásil k vládnímu návrhu občanského zákoníku tehdejšího 

Československa z roku 1937 jako k jednomu ze svých ideových zdrojů.24 Navrhovatel 

výslovně stanovuje jako cíl občanského zákoníku diskontinuitu s občanskými zákoníky 

z roku 1950 a 1964.25 Cílem občanského zákoníku je rovněž obnovení tradiční duality 

práva na právo soukromé a právo veřejné, která byla konstrukcí socialistického práva 

potlačena, a to formou obecného kodexu, který upravuje celý rozsah soukromého práva. 

Zásada autonomie vůle se nejvýrazněji projevuje v ustanovení § 1 odst. 2 

občanského zákoníku, které stanoví obecné pravidlo dispozitivnosti platné pro celou 

oblast soukromého práva. Pro aplikační praxi je nezbytná jednoznačnost a srozumitelnost 

pravidla, které stanovuje, jaké právní normy mají povahu dispozitivní („osoby mohou svá 

práva a povinnosti upravit odchylně od zákonné úpravy“) a jaké mají povahu kogentní 

                                                 

22 Ust. §§ 1 odst. 2 a § 3 odst. 1 občanského zákoníku. 

23 Ust. § 3 odst. 1 tamtéž. 

24 Vládní návrh na vydání zákona občanský zákoník, Sněmovní tisk 362/0, část č. 1/2, VI. volební období. 

s. 588. Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=362&CT1=0. 

25 Strana 570 tamtéž. 

https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=362&CT1=0
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(právní normy donucující, od kterých se odchýlit nelze).26 V předchozí právní úpravě 

občanského zákoníku 1964 a obchodního zákoníku bylo použito dvou odlišných forem 

tohoto pravidla. Občanský zákoník 1964 využívá obecné relativně neurčité pravidlo 

uvedené v ustanovení § 2 odst. 3. Oproti tomu obchodní zákoník ve svém ustanovení 

§ 263 použil jednoznačnou a „matematicky přesnou“27 metodu taxativního výčtu 

kogentních ustanovení, nebo výslovného určení kogentnosti v každém jednotlivém 

ustanovení. Toto řešení sice přináší vyšší míru právní jistoty, kdy není pro aplikační praxi 

pochybností, zda tato ustanovení jsou nebo nejsou kogentní, nicméně takový přístup je 

velmi rigidní a neponechává prostor pro výklad soudem, který by mohl pružněji reagovat 

na společenský vývoj. Výsledkem pak budou časté novelizace takových právních 

předpisů, které navíc budou reagovat se zpožděním. Soudy pak v důsledku nebudou mít 

možnost v jednotlivých případech efektivně korigovat přístup k výkladu v souvislosti 

s konkrétními okolnostmi daného případu. Občanský zákoník se tak přiklonil k prvnímu 

přístupu, kdy v ustanovení § 1 odst. 2 vymezil obecné pravidlo, které je sice relativně 

neurčité, nicméně jednoznačně specifikuje, kdy se nebude aplikovat. Těmito případy jsou 

situace, kdy tak výslovně stanoví zákon a rovněž případy, kdy by se odchylné ujednání 

osob příčilo dobrým mravům, veřejnému pořádku nebo právům týkajícím se postavení 

osob a ochrany osobnosti.  

Princip autonomie vůle se pak projevuje v mnoha ustanoveních občanského 

zákoníku, zejména pak při úpravě právních jednání či omezení institutu absolutní 

neplatnosti právních jednání, které v mnoha případech nahrazuje relativní neúčinnost. 

Zásadu autonomie vůle koriguje zásada neminem laedere, která se opět projevuje 

na mnoha místech občanského zákoníku. Pro účely této práce je nejvýznamnějším 

projevem úprava institutů ochrany slabší smluvní strany a souvisejícího institutu ochrany 

spotřebitele. 

                                                 

26 Vládní návrh na vydání zákona občanský zákoník, Sněmovní tisk 362/0, část č. 1/2, VI. volební období, 

s. 583. Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=362&CT1=0. 

27 Tamtéž. 

https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=362&CT1=0
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2.2 Ochrana slabší smluvní strany (ochrana spotřebitele) 

Principy ochrany slabší smluvní strany a ochrany spotřebitele představují jak 

projev výše uvedené zásady neminem laedere, tak omezení principu formální rovnosti 

stran. Pokud by byl striktně aplikován princip formální rovnosti stran, považovaly by se 

všechny osoby za sobě rovné a nebylo by tak nutné poskytovat žádné osobě (respektive 

skupině osob) zvláštní právní ochranu. Principy ochrany slabší smluvní strany a ochrany 

spotřebitele jsou projevem snahy napravit faktickou nerovnost stran. Dosáhnout stavu 

faktické rovnosti je samozřejmě naprosto nemožné, neboť každý člověk se rodí zásadně 

nerovný ostatním. Každý člověk disponuje nejen odlišnou mírou znalostí, zkušeností 

a schopností, ale i odlišným sociálním, rodinným a finančním zázemím. Navíc do 

soukromoprávních vztahů nevstupují pouze fyzické osoby, ale i právnické osoby 

soukromého i veřejného práva. Právnické osoby existují v nejrůznějších formách 

a velikostech od drobných rodinných podniků po nadnárodní konglomeráty obřích 

rozměrů, které disponují takřka neomezenými personálními a finančními prostředky. Je 

tím pádem na první pohled jasné, že do soukromoprávních vztahů vstupují osoby, které 

vůči jiným disponují takovou silou, že je nutné alespoň částečně proti nim slabší stranu 

chránit. Míra této právní ochrany se pak v průběhu času mění a je často odvislá od 

momentální nálady ve společnosti, která ovlivňuje politickou reprezentaci při 

normotvorbě. Otázka do jaké míry narušit smluvní volnost ochrannými opatřeními je 

často věcí subjektivních preferencí a úplná shoda všech zúčastněných osob je z důvodu 

jejich individuálních zájmů takřka nemožná.28 

Právě předmětné ochranné principy a jejich rozvoj ve veřejnoprávních normách 

včetně norem upravujících činnost finančních institucí jsou projevem v poslední době čím 

dál častější publicizace soukromého práva a omezování smluvní volnosti. Proces 

publicizace se projevuje prolínáním veřejného práva do práva soukromého.29 Vůdčí sílu, 

která prosazuje vyšší míru regulace soukromoprávní sféry ze strany státu, představuje 

v evropském právním prostoru Evropská unie. Ta tak činí zejména z důvodu snahy 

o vytvoření fungujícího jednotného trhu, který dbá právě i o ochranu slabší smluvní strany 

a spotřebitele. Přístup Evropské unie se setkává často s odporem některých členských 

                                                 

28 BEJČEK, Josef. Smluvní svoboda a ochrana slabšího obchodníka. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 

s. 23. ISBN 978-80-210-8185-7. 

29 Strana 24 tamtéž. 
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států, které prosazují spíše svobodnější (libertariánský) přístup, charakteristický pro tržní 

ekonomiku. 

V oblasti poskytování finančních služeb se zejména v období po finanční krizi 

v roce 2008 tato snaha Evropské unie silně zintenzivnila. Vzhledem ke složitosti produktů 

a služeb na finančním trhu je tato snaha pochopitelná a lze ji do jisté míry považovat za 

správnou a nutnou. Klienti z řad spotřebitelů a v mnoha případech i malých a drobných 

podnikatelů jsou v situaci výrazné informační asymetrie vůči finančním institucím, které 

této nerovnováhy ve vztahu mnohdy využívají. Je tedy na místě se snažit tuto faktickou 

nerovnost alespoň částečně dorovnávat. 

V obecné rovině je dle mého názoru třeba nalézt přiměřenou míru ochrany slabší 

smluvní strany a nalézt tak rovnováhu mezi výše uvedenými dvěma principy. Především 

je však nutné, aby v případě, že zákonodárce přistoupí k omezení autonomie vůle 

a smluvní volnosti ve prospěch ochrany slabší smluvní strany, byl tento zásah přiměřený 

a hlavně co možná nejjednoznačnější. V dnešní době zejména v oblasti poskytování 

finančních služeb totiž jak unijní, tak český zákonodárce postupuje často nekoncepčně 

a v různých právních předpisech používá pokaždé jiné konstrukce právní ochrany. Tato 

nejednoznačnost pak může vést k narušení právní jistoty a předvídatelnosti práva. 
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3 Relevantní právní předpisy a jejich členění 

V této kapitole se zaměřím na představení, rozbor a členění právních předpisů 

obsahujících právní normy, jejichž účelem je ochrana klientů finančních institucí. Kromě 

národních předpisů budou předmětem tohoto rozboru i právní předpisy Evropské unie, 

z nichž národní legislativa, ať už přímo či nepřímo, vychází. V první podkapitole se 

zaměřím na předpisy obecné, tj. předpisy, které se nezabývají pouze vztahy mezi 

finančními institucemi a jejich klienty, ale mají širší dopad. Mezi tyto normy patří 

zejména občanský zákoník a zákon č. 634/1992 Sb., na ochranu spotřebitele. V druhé 

podkapitole se zaměřím na právní předpisy se specifickou působností v oblasti fungovaní 

finančních institucí a jejich vztahů s klienty. Těmito předpisy jsou zejména zákon 

č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, zákon č. 370/2017 Sb., o platebním 

styku, zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, a některé další.  

3.1 Obecné právní předpisy 

3.1.1 Občanský zákoník 

Občanský zákoník je nejobecnějším předpisem soukromého práva. Nový 

občanský zákoník z roku 2012 je postaven zejména na principu autonomie vůle a oproti 

původní úpravě se zde upozaďuje princip rovnosti stran. Ačkoli úprava OZ chápe rovnost 

primárně jako rovnost příležitostí, v určitých situacích uznává, že reálná nerovnost 

dosahuje takové míry, že zde nastává nutnost chránit slabší smluvní stranu. 

Pro oblast ochrany klientů finančních institucí je relevantní především úprava 

smluvní volnosti a jejího omezení formou ochrany slabší smluvní strany a ochrany 

spotřebitele. Tyto základní principy soukromého práva podrobněji rozebírám v předchozí 

kapitole. Občanský zákoník upravuje ochranu slabší smluvní strany a spotřebitele ve 

smyslu soukromoprávní ochrany. Soukromoprávní aspekt se projevuje tím, že se sám 

spotřebitel nebo slabší smluvní strana musí proti případným zásahům bránit u soudu 

a ochrana tedy není poskytována tomu, kdo se o ni nepřihlásí. Problematiku 

veřejnoprávní ochrany spotřebitele pak upravuje speciální zákon (viz níže).30 

                                                 

30 Zákon č. 634/1992 Sb., na ochranu spotřebitele. 
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Obecná norma upravující princip ochrany slabší smluvní strany je uvedená 

v ustanovení § 433 OZ. Toto ustanovení je základním principem, který sleduje nejen 

ochranu spotřebitele, ale působí jako obecná norma ochrany. Z jeho znění vyplývá, že 

slabší smluvní stranou může být kdokoli, a to i podnikatel. Ochrana spotřebitele je 

akcentována v druhém odstavci tohoto ustanovení, kde je uvedena vyvratitelná 

domněnka, že v postavení slabší smluvní strany je vždy ten, kdo vůči podnikateli 

vystupuje mimo souvislost s vlastním povoláním.  

Instituty sloužící ochraně slabší smluvní strany nalezneme zejména v dílu 3. a 4. 

části čtvrté občanského zákoníku. Jsou jimi zejména instituty neúměrného zkrácení, 

zákazu lichvy a úprava smluv uzavíraných adhezním způsobem. Jak je výše uvedeno, 

princip ochrany slabší smluvní strany lze obecně uplatnit i ve vztazích mezi podnikateli, 

nicméně výše uvedené konkrétní instituty tuto možnost významně omezují. Ustanovení 

§ 1797 občanského zákoníku úplně zakazuje uplatnění neúměrného zkrácení nebo lichvy 

v případě, že takovou smlouvu uzavřel podnikatel při svém podnikání. Vyšší míru 

ochrany spotřebitele oproti podnikatelům rovněž vidíme v úpravě smluv uzavíraných 

adhezním způsobem. V případě spotřebitele jsou totiž tato ustanovení kogentní, kdežto 

v případě podnikatele je možné se od nich odchýlit. Významnou formou právní ochrany 

spotřebitele jsou dále ustanovení §1841 a následující, které upravují spotřebitelské 

smlouvy o finančních službách, a to v případě, pokud byl k jejímu uzavření použit 

výhradně prostředek komunikace na dálku.31 Těmito smlouvami se rozumí smlouvy 

týkající se „bankovní, úvěrové, platební nebo pojistné služby, smlouvy týkající se 

penzijního připojištění, směny měn, vydávání elektronických peněz a smlouvy týkající se 

investiční služby nebo obchodu na trhu s investičními nástroji.“32 Tato ustanovení 

upravují zejména informační povinnosti poskytovatele finanční služby vůči spotřebiteli 

před uzavřením smlouvy a podmínky odstoupení od takové smlouvy. 

V této konstrukci právní ochrany slabší smluvní strany spatřuji významnou 

mezeru, která se v případě poskytování finančních služeb projevuje velmi silně a kterou, 

jak bude uvedeno níže, neřeší ani jednotlivé dílčí právní předpisy upravující činnost 

finančních institucí. Touto mezerou je takřka neexistující ochrana malých a drobných 

                                                 

31 Ust. § 1842 OZ. 

32 Ust. § 1841 OZ. 



20 

 

podnikatelů (zejména tzv. osob samostatně výdělečně činných). Tito mají samozřejmě 

postavení podnikatele a tím pádem je jejich ochrana omezena ve většině případů pouze 

na výše uvedenou generální klauzuli uvedenou v ustanovení § 433 OZ. Přitom je ve 

většině případů jednoznačné, že důvody, pro které je do takové míry chráněn spotřebitel, 

platí i pro tyto drobné podnikatele. Představíme-li si například řemeslníka podnikajícího 

jako osoba samostatně výdělečně činná, můžeme snadno vidět, že taková osoba, přestože 

na ni právo hledí jako na podnikatele, disponuje obdobnými zkušenostmi a znalostmi jako 

jakýkoli jiný spotřebitel. Přesto míra jeho právní ochrany je minimální. Výjimku tvoří 

právní konstrukce ochrany investora dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu, jak 

bude uvedeno níže. 

3.1.2 Zákon na ochranu spotřebitele 

Zákon č. 634/1992 Sb., na ochranu spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „zákon na ochranu spotřebitele“ nebo „ZoS“) je právní předpis transponující právní 

předpisy Evropské unie33 a navazující na některé přímo použitelné unijní předpisy.34 Jak 

jsem zmínil výše, zákon na ochranu spotřebitele upravuje veřejnoprávní ochranu 

spotřebitele. To se projevuje zejména tím, že nad jeho dodržováním povinnými subjekty 

dohlíží stát prostřednictvím dozorových orgánů.35 V oblasti poskytování finančních 

služeb je tímto orgánem Česká národní banka. Ochrana ve smyslu zejména zjednání 

nápravy se tak děje i bez projevení vůle ze strany spotřebitele z moci úřední dozorového 

orgánu. Dozorový orgán kontroluje dodržování tohoto a dalších relevantních zákonů 

z vlastní iniciativy, a to buď na základě poznatků, které sám zjistil, nebo na základě 

podnětů třetích osob. 

 Zákon na ochranu spotřebitele upravuje obecné principy ochrany spotřebitele, 

kterými jsou zejména zákaz diskriminace, zákaz nekalých obchodních praktik a zákaz 

agresivních obchodních praktik. Pro účely této práce je podstatné zejména to, že 

působnost tohoto zákona, jak již z jeho názvu vyplývá, se vztahuje pouze na ochranu 

spotřebitele. Nijak tedy nechrání jiné klienty finančních institucí. 

                                                 

33 Např. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU ze dne 25. října 2011 o právech spotřebitelů. 

34 Např. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení 

spotřebitelských sporů on-line. 

35 Ust. § 23 zákona na ochranu spotřebitele. 
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3.2 Zvláštní (sektorové) právní předpisy 

Oblast právních předpisů upravujících činnost finančních institucí a obsahujících 

normy s účelem ochrany jejich klientů je poměrně široká a ve svém přístupu nesourodá. 

České právní předpisy v této oblasti obvykle vycházejí z úpravy unijní nebo na ni 

navazují. Vzhledem k zaměření této práce se při své analýze zaměřím zejména na to, jak 

jednotlivé předpisy vymezují osoby, které chrání. 

3.2.1 Zákon o platebním styku 

Dne 13. ledna 2018 nabyl účinnosti nový zákon č. 370/2017 Sb., o platebním 

styku (dále jen „Zákon o platebním styku“ nebo „ZPS“), který tak nahradil původní zákon 

č. 284/2009 Sb., o platebním styku (dále jen „Zákon o platebním styku 2009“). 

V důvodové zprávě k ZPS se stručně uvádí, že důvodem, proč bylo zvoleno přijetí nového 

zákona oproti novelizaci starého, je přehlednost právního řádu. Hlavním účelem ZPS je 

transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2015/2366 ze dne 25. listopadu 

2015 o platebních službách na vnitřním trhu (dále jen „PSD 2“). Tato směrnice nahrazuje 

dřívější směrnici o platebních službách 2007/64/ES (dále jen „PSD“) zejména z důvodu 

rychlého technologického rozvoje elektronických plateb, růstu jejich počtu a vzniku 

nových služeb v oblasti platebního styku.36 Směrnice PSD 2 deklaruje jako svůj základní 

účel harmonizaci právního rámce v oblasti stávajících i nových způsobů plateb s tím, že 

má být udržena vysoká míra ochrany spotřebitele.37  

Směrnice PSD 2 upravuje podmínky činnosti poskytovatelů platebních služeb 

a ochranu uživatelů platebních služeb. Tito jsou definování jako fyzické nebo právnické 

osoby využívající platební službu jako plátce, příjemce nebo obojí.38 

Otázkou zůstává, proč zákonodárce nepoužil pojmy klient/zákazník, které jsou 

pro běžného adresáta právní normy pochopitelnější. Odpověď na tuto otázku nenajdeme 

ani v recitálech, ani v definicích směrnice PSD 2, chybí v důvodové zprávě i v textu 

Zákona o platebním styku. Lze dospět k závěru, že zákonodárce užívá tohoto pojmu 

proto, aby jednoznačně ohraničil působnost PSD 2, respektive ZPS. Je pravdou, že 

                                                 

36 Recitál č. 3 PSD 2. 

37 Recitál č. 6 PSD 2. 

38 Článek 4 odst. 10 PSD 2. 
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finanční instituce, které poskytují platební služby, poskytují obvykle i jiné finanční 

služby, na které se tato právní úprava nevztahuje. Příkladem mohou být instituce úvěrové 

(typicky banky), které poskytují mnohem širší spektrum služeb než čistě služby platební. 

Pokud by tak zákon hovořil o klientech poskytovatelů platebních služeb, spadaly by do 

takového vymezení i osoby, které jsou klienty těchto finančních institucí, ale využívají 

služby odlišné od platebních služeb. V takovém případě je tedy nutné chápat pojem 

uživatel platebních služeb jako podmnožinu pojmu klient/zákazník finanční instituce. 

Uživatelé platebních služeb jsou však podmnožinou čistě faktickou, neznamená to, že by 

jakýkoli klient poskytovatele platebních služeb nemohl být zároveň i uživatelem 

platebních služeb. Rozdíl tak spočívá ne v právní formě klienta, ale v rozsahu jeho 

obchodního vztahu s poskytovatelem platebních služeb. Pro účely této práce tak lze 

pojmy klient a uživatel platebních služeb brát za synonyma, neboť jejím předmětem je 

vymezení rozsahu právní ochrany klientů, a to na základě jejich právní formy. Tento závěr 

podporuje i to, že na několika místech směrnice PSD 2 pojmu „klient“ (v anglické verzi 

„customer“, což lze přeložit právě i jako „zákazník“) používá39 a z kontextu lze dovodit, 

že tím unijní zákonodárce myslel právě uživatele platebních služeb.  

Přístup směrnice PSD 2 k ochraně klientů poskytovatelů platebních služeb je 

vymezen v jejím recitálu č. 53. Zde je stanoveno, že pro dostatečnou ochranu spotřebitelů 

je nutné, aby jejich práva byla upravena kogentními ustanoveními. Oproti tomu se 

považuje za vhodné, aby podniky a organizace měly možnost se od těchto ustanovení 

odchýlit.40 Členským státům dále umožňuje, aby se v rámci transpozice rozhodly, zda 

zvýšenou míru ochrany poskytnou kromě spotřebitelů i takzvaným mikropodnikům.41 

Kdo se považuje za podnik (v anglické verzi „undertaking“) či organizaci, PSD 2 přímo 

nedefinuje a je tak nutné pro jejich vymezení využít jazykového a systematického 

výkladu. Článek 38 odst. 1 PSD 2 stanoví, že od ustanovení Hlavy III PSD 2 jako celku, 

nebo jejích jednotlivých částí, je možné se odchýlit v případě, že uživatel není 

spotřebitelem. Článek 61 odst. 1 určuje jednotlivá ustanovení Hlavy IV PSD 2, u kterých 

                                                 

39 Například recitály č. 11 a 62 PSD 2. 

40 Recitál č. 53 PSD 2. 

41 Mikropodniky definuje ve svém doporučení č. 2003/361/EC ze dne 6. května 2003 Evropská komise jako 

podniky, které nemají více než 10 zaměstnanců a jejich roční obrat nepřevyšuje 2.000.000 EUR. Podnikem 

pro účely tohoto doporučení a výše uvedené definice je jakákoli osoba, která provozuje podnikatelskou 

činnost (v anglickém znění „economic activity“), bez ohledu na její právní formu. 
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se aplikuje stejné pravidlo. Vzhledem k výše uvedenému lze souborně podniky 

a organizace definovat jako osoby nevystupující jako spotřebitel. 

Hlava III směrnice PSD 2 (nazvaná Transparentnost podmínek platebních služeb 

a požadavky na informace o platebních službách) upravuje zejména informační 

povinnosti poskytovatele platebních služeb vůči jeho klientům a podmínky jejich 

poskytování buďto v podobě jednorázových platebních transakcí nebo v podobě 

platebních transakcí upravených rámcovou smlouvou. Jednou ze základních podmínek 

pro poskytovatele platebních služeb je zákaz účtovat za poskytování informací dle Hlavy 

III jakékoli poplatky.42 

Výše uvedený rozdílný přístup k jednotlivým kategoriím klientů směrnice PSD 2 

odůvodňuje velmi vágně. V jejím recitálu č. 53 se pouze konstatuje, že podniky 

a spotřebitelé se nacházejí v odlišném postavení a nepotřebují tak stejnou míru ochrany. 

V čem spočívá tato odlišnost, se tím pádem můžeme pouze domnívat. Vzhledem 

k možnosti stanovit mikropodnikům stejnou míru ochrany jako spotřebitelům, kterou 

PSD 2 poskytuje členským státům, lze dospět k závěru, že odlišnost jejich postavení 

unijní zákonodárce spatřoval mimo jiné například v rozsahu jejich znalostí a zkušeností 

s platebními službami. V takovém případě je otázkou, zda lze předpokládat významně 

odlišnou míru znalostí u podnikající fyzické osoby, než jakou disponuje spotřebitel. 

Tento způsob kategorizace klientů poskytovatelů platebních služeb, co se týče 

míry jejich právní ochrany, byl převzat Zákonem o platebním styku. ZPS přebírá 

terminologii směrnice PSD 2, kdy v ustanovení § 1, kde vymezuje předmět úpravy 

zákona, hovoří v písm. c) o „uživatelích platebních služeb“. Zákon o platebním styku 

mimo jiné transponoval povinnosti, které poskytovatelům platebních služeb ukládá 

směrnice PSD 2 ve své hlavě III a IV s tím, že se český zákonodárce rozhodl neposkytnout 

mikropodnikům zvýšenou míru právní ochrany, jak to umožňuje členským státům 

směrnice PSD 2,43 stejně jako to umožňovala směrnice PSD.44 Toto rozhodnutí je 

výraznou odlišností oproti úpravě Zákona o platebním styku 2009, kde Česká republika 

této možnosti využila a mikropodnikům zvýšenou míru právní ochrany poskytla, přičemž 

                                                 

42 Článek 40 odst. 1 PSD 2. 

43 Recitál č. 53, čl. 38 odst. 2 a čl. 61 odst. 3 PSD 2. 

44 Článek 30 odst. 2 a čl. 51 odst. 3 PSD. 
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v důvodové zprávě zákona o platebním styku 2009 to odůvodnila následovně: „Důvodem 

zvýšené ochrany těchto dvou kategorii uživatelů je potřeba ochrany slabší smluvní strany, 

která v zásadě nemá možnost s dokonalou znalostí věci posoudit skutečné výhody 

a případná rizika odchylné smluvní úpravy. […]Návrh zákona na základě výsledků 

veřejné konzultace přistupuje k drobným podnikatelům stejně jako ke spotřebitelům […] 

Důvodem je fakt, že schopnost individuálního sjednání podmínek je u drobných 

podnikatelů obdobně nízká jako u spotřebitelů, a jejich zvýšená ochrana je tedy na 

místě.“45 S těmito důvody se dá vcelku snadno ztotožnit. Drobní podnikatelé, jak jsem již 

na příkladu uvedl v podkapitole 3.1.1, se dle mého názoru opravdu ve většině případů 

nacházejí v postavení obdobném postavení spotřebitele. Změna v tomto přístupu byla dle 

mého názoru velice nedostatečně odůvodněna navrhovatelem zákona o platebním styku, 

který se v jeho důvodové zprávě nijak nevypořádal s výše uvedeným odůvodněním 

a uvedl pouze následující: „Předchozí zákon o platebním styku byl totiž jediným zákonem 

na finančním trhu, který stanovil různá pravidla pro drobné podnikatele a ostatní skupinu 

podnikatelů. Vzhledem k tomu, že ostatní právní předpisy spíše od dělení na drobné 

podnikatele v návaznosti na kogentní podmínky smluvních ujednání spíše ustupují, je 

v návrhu větší smluvní volnost dána všem podnikatelům.“46 

Výše uvedené tvrzení navrhovatele je na první pohled pravdivé, neboť v ostatních 

zvláštních (sektorových) zákonech opravdu nenalezneme rozlišení na drobné a ostatní 

podnikatele. Není ovšem pravda, že by se v jiných z těchto zákonů nerozlišovaly různé 

skupiny podnikatelů z hlediska jejich velikosti, jak bude uvedeno níže.47 Co se týče 

ustupování od dělení na drobné podnikatele v návaznosti na kogentní podmínky 

smluvních ujednání, je tvrzení navrhovatele na první pohled rovněž pravdivé, nicméně 

není to z důvodu, že by drobní podnikatelé nepožívali žádné právní ochrany. Důvodem 

je skutečnost, že v ostatních sektorových předpisech se právní ochrana řeší namísto 

smluvních ustanovení formou veřejnoprávních povinností. Příkladem tohoto přístupu je 

Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. 

                                                 

45 Vládní návrh na vydání zákona o platebním styku, Sněmovní tisk 860/0, část č. 1/7, V. volební období, 

s. 82. Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=860&CT1=0. 

46 Vládní návrh zákona o platebním styku, sněmovní tisk 1059/0, VII. volební období, s. 154. Dostupné z: 

https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=1059&CT1=0. 

47 Srov. např. zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. 

https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=860&CT1=0
https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=1059&CT1=0
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3.2.2 Zákon o podnikání na kapitálovém trhu 

Jedním z nejvýznamnějších sektorových zákonů upravujících činnost finančních 

institucí a zároveň ochranu jejich klientů je zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na 

kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o podnikání na 

kapitálovém trhu“ nebo „ZPKT“). Přijetím ZPKT mělo být zejména docíleno nápravy 

předchozího nežádoucího stavu, kdy byla předmětná právní úprava velmi roztříštěná 

a nesystematická a v některých případech byla dokonce v rozporu s právem Evropské 

unie.48   

Od svého přijetí byl ZPKT mnohokrát novelizován, přičemž poslední novelizace 

proběhla zákonem č. 204/2017 Sb. Tato novelizace byla velmi významná a rozsáhlá, 

neboť transponovala Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. 

května 2014 o trzích finančních nástrojů (dále jen jako „MiFID II“) a znění zákona 

upravila do souladu se souvisejícím Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů (dále jen jako „MiFIR“). 

Směrnice MiFID II a nařízení MiFIR upravují zejména činnost subjektů, které poskytují 

investiční služby nebo vykonávají investiční činnosti.49 Směrnice MiFID II se vztahuje 

i na organizátory trhu, nicméně těmi se vzhledem k předmětu této práce nezabývám. 

Směrnice MiFID II výše uvedené subjekty dělí na investiční podniky, investiční 

zprostředkovatele a vázané zástupce. Nejvýznamnějšími z těchto subjektů jsou investiční 

podniky, kterými se rozumí „právnická osoba, jejímž obvyklým předmětem činnosti či 

podnikání je odborné poskytování jedné nebo více investičních služeb třetí osobě nebo 

odborný výkon jedné nebo více investičních činností.“50 Český zákonodárce zachoval 

původní terminologii a místo pojmu investiční podnik, což je doslovný překlad 

v angličtině použitého „investment firm“, který používá směrnice MiFID II, použil pojem 

obchodník s cennými papíry (OCP).51 Obchodník s cennými papíry je subjekt, na jehož 

činnost MiFID II a v jejím důsledku i ZPKT klade nejpřísnější podmínky. 

                                                 

48 Vládní návrh zákona o podnikání na kapitálovém trhu, sněmovní tisk 522/0, část č. 1/3, IV. volební 

období, s. 123. Dostupné z:  https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=4&CT=522&CT1=0. 

49 Článek č. 1 odst. 1. MiFID II. 

50 Článek č. 4 odst. 1. bod 1) MiFID II. 

51 Pro účely této práce se budu držet pojmu obchodník s cennými papíry. 

https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=4&CT=522&CT1=0
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Významnou součástí právního rámce směrnice MiFID II je ochrana investorů.52 

Navazuje tak na původní úpravu Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES 

ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů (dále jen MiFID I). Směrnice MiFID II 

ve výše citovaném recitálu č. 4 uvádí nutnost zvýšit ochranu klientů pomocí zesílení 

rámce regulace trhů finančních nástrojů. Nutnost právní ochrany klientů vyplývá 

z několika faktorů, které mají vliv na fungování kapitálového trhu. Ochrana investorů na 

kapitálovém trhu se projevuje zejména instituty, které mají za cíl určité „narovnání 

podmínek“ nebo „odstranění handicapů“53 jednotlivých kategorií investorů. Těmito 

handicapy jsou zejména výrazné rozdíly v informovanosti poskytovatele investičních 

služeb a jednotlivých investorů, neboli tzv. informační asymetrie a různá míra schopnosti 

těchto investorů tyto informace pochopit a vyhodnotit případná rizika.54 Vzhledem 

k tomu, že subjekty poskytující investiční služby bývají obvykle právnické osoby 

s významnými kapitálovými a personálními zdroji a investory čím dál častěji bývají 

jednotlivci, popřípadě drobní podnikatelé, za takový handicap je někdy označována 

i asymetrie ve vyjednávací síle. Často totiž investor nemá možnosti ovlivnit podobu 

smluvních práv a povinností a ocitá se mnohdy v pozici „ber nebo nech být“. Byť obecná 

úprava občanského zákoníku se snaží podobné situace řešit obecnou ochranou slabší 

smluvní strany a úpravou sjednávání smluv adhezního typu, zákonodárce považuje za 

nezbytné chránit klienty těchto institucí formou veřejnoprávních povinností. Instituty, 

které jsou v ZPKT pro ochranu klientů zavedeny mají proto výše uvedené handicapy 

zmírnit formou zejména stanovení informačních povinností a povinnosti čestného, 

spravedlivého, kvalifikovaného a neklamavého jednání vůči investorům. Tyto instituty 

upravuje směrnice MiFID II ve svých článcích 24 až 30 a ZPKT je transponuje do 

ustanovení §§ 15-15r. 

Jako příklady těchto institutů lze uvést tzv. test vhodnosti a přiměřenosti investiční 

služby. Test vhodnosti vyžaduje, aby poskytovatel investiční služby na základě 

informací, které mu zákazník sdělí, vyhodnotil, zda „poskytnutí rady ohledně investičního 

nástroje nebo provedení obchodu s investičním nástrojem v rámci investiční služby […] 

odpovídá finančnímu zázemí zákazníka, jeho investičním cílům a odborným znalostem 

                                                 

52 Recitál č. 4 MiFID II. 

53 Zákon o podnikání na kapitálovém trhu: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2012. Beckova edice 

komentované zákony, s. 10. ISBN 978-80-7400-433-9. 

54 Tamtéž. 
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a zkušenostem potřebným pro pochopení souvisejících rizik, zejména jeho toleranci k 

riziku a schopnosti nést ztráty.“55 V praxi se test vhodnosti provádí obvykle tak, že 

poskytovatel investičních služeb na základě výše uvedených informací sestaví tzv. 

investiční profil zákazníka. Ten pak porovná s rizikovým indikátorem investičního 

produktu a posoudí, zda daný produkt je pro zákazníka vhodný. Test vhodnosti se provádí 

při poskytování investiční služby dle ustanovení § 4 odst. 2 písm. d) a e). Těmito službami 

jsou obhospodařování majetku zákazníka, je-li jeho součástí investiční nástroj, 

a investiční poradenství. 

Test přiměřenosti se aplikuje u všech ostatních investičních služeb. Poskytovatel 

investičních služeb hodnotí, zda poskytnutí této služby nebo rady ohledně investičního 

nástroje nebo provedení obchodu s investičním nástrojem „odpovídá odborným 

znalostem a zkušenostem potřebným pro pochopení souvisejících rizik.“56 Pro to, aby byla 

zajištěná funkčnost výše uvedených institutů, ZPKT zavádí povinnost odborné 

způsobilosti a důvěryhodnosti pro poskytovatele investiční služeb.57 Odbornou 

způsobilost a důvěryhodnost musí trvale splňovat pracovník58 poskytovatele investičních 

služeb, jeho vázaný zástupce59 respektive pracovník jeho vázaného zástupce, který 

v rámci poskytování investičních služeb jedná se zákazníky nebo potenciálními 

zákazníky, nebo který je za jednání se zákazníky zodpovědný. Odbornou způsobilostí se 

rozumí kumulativní naplnění dvou podmínek. Je nutné prokázat všeobecné znalosti, které 

se prokazují maturitním vysvědčením, respektive dokladem o dosažení vyššího vzdělání, 

a odborné znalosti a dovednosti, jež se prokazují dokladem o složení odborné zkoušky. 

Tyto odborné zkoušky provádějí k tomu akreditované osoby a řídí se při tom 

                                                 

55 Ust. § 15h odst. 2 ZPKT. 

56 Ust. § 15i odst. 2 ZPKT. 

57 Ust. § 14a odst. 2 ZPKT. 

58 Pracovníkem se dle ust. § 2 odst. 1 písm. m) rozumí osoba, která je s jinou osobou v základním 

pracovněprávním vztahu, osoba, která je prokuristou jiné osoby, osoba, která je členem orgánu jiné 

právnické osoby a která je do funkce volena, jmenována nebo jinak povolána, nebo osoba, která je členem 

výboru jiné právnické osoby; je-li členem orgánu právnické osoby právnická osoba, která je do funkce 

volena, jmenována nebo jinak povolána, rozumí se pracovníkem fyzická osoba, která je touto právnickou 

osobou určena, aby tuto činnost skutečně vykonávala. 

59 Vázaného zástupce a pravidla jeho činnosti upravují ust. §§ 32a – 32k ZPKT. 
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ustanoveními §§ 14b až 14h ZPKT a prováděcím právním předpisem,60 který stanovuje 

podrobnosti rozsahu a způsobu skládání zkoušky odborné způsobilosti. 

Konstrukce právní ochrany klientů (zákazníků) subjektů poskytujících investiční 

služby je v MiFID II a v jejím důsledku i v ZPKT61 založena na kategorizaci zákazníků. 

Tato konstrukce a povinnosti z ní vyplývající však nedopadá pouze na OCP, investiční 

zprostředkovatele, nebo vázané zástupce, ale na širší okruh subjektů a český zákonodárce 

v důvodové zprávě k novele ZPKT transponující směrnici MiFID II pro tuto skupinu 

subjektů vytvořil legislativní zkratku „poskytovatelé investičních služeb.“62 Mezi tyto 

poskytovatele nad rámec výše uvedených subjektů patří například také investiční 

společnost oprávněná poskytovat investiční služby dle zákona č. 240/2013 Sb., 

o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „ZISIF“).63 

Zákazník je dle ZPKT „osoba, které je poskytována investiční služba.“64 Zákon o 

podnikání na kapitálovém trhu navazuje na terminologii občanského zákoníku, kde se 

osobou myslí jak fyzická, tak právnická osoba a naplňuje tak v plném rozsahu definici 

zákazníka dle směrnice MiFID II.65 Zákazníky dle ZPKT dělíme na několik kategorií, 

podle úrovně právní ochrany, kterou jim ZPKT poskytuje, a jsou jimi neprofesionální 

(ang. „retail“) zákazníci, profesionální zákazníci, profesionální zákazníci na žádost 

a způsobilé protistrany. Kategorie způsobilých protistran je podmnožinou 

profesionálních zákazníků, vůči kterým má poskytovatel investičních služeb nejnižší 

míru povinností. Ustanovení § 15 odst. 6 stanoví, že povinnosti uvedené v ustanoveních 

§§ 15-15r se mají plnit i ve vztahu s potenciálním zákazníkem. Toto pravidlo tak rozšiřuje 

právní ochranu nad rámec aktivního obchodního vztahu obdobně, jako je tato ochrana 

rozšířena v případě institutu bankovního tajemství. Vzhledem k tomu, že právní ochrana 

je poskytována zejména formou narovnání informační asymetrie mezi poskytovatelem 

                                                 

60 Vyhláška č. 319/2017 Sb., o odborné způsobilosti pro distribuci na kapitálovém trhu. 

61 Dále se budu zabývat úpravou kategorií klientů dle ZPKT s případnými odkazy na evropskou úpravu 

62 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění 

pozdějších předpisů, a další související zákony, sněmovní tisk Sněmovní tisk 869/0, část č. 1/10, VII. 

volební období, s. 167. Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=869&CT1=0. 

63 Viz ust. § 33 odst. 1 ZISIF. 

64 Ust. § 2 odst. 1 písm. a) ZPKT. 

65 Čl. 4 odst. 1 bod 9) MiFID II. 

https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=869&CT1=0
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a zákazníkem, je logické, že je nutné tuto asymetrii řešit ještě před vznikem obchodního 

vztahu. 

Neprofesionálním zákazníkem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, které je 

poskytována investiční služba a která nenaplňuje kritéria pro zařazení do kategorie 

profesionální zákazník nebo způsobilá protistrana. Neprofesionálním zákazníkům je 

poskytována nejvyšší míra právní ochrany při poskytování investičních služeb, a jsou tak 

de facto považování za nejslabší z potenciálních zákazníků. Poskytovatel investičních 

služeb musí vůči neprofesionálním zákazníkům v plné míře plnit veškeré povinnosti, jež 

pro jednání se zákazníky stanovuje ZPKT. 

Profesionální zákazník je upraven v ustanovení § 2a ZPKT, a to zejména v odst. 

1 a 2. Profesionálním zákazníkům se poskytuje nižší míra právní ochrany zejména z toho 

důvodu, že se u nich předpokládá větší profesionalita, finanční zázemí, informovanost, 

znalosti a zkušenosti s obchodováním na kapitálovém trhu. Dále se předpokládá 

schopnost samostatně vyhodnotit rizika, která z konkrétních produktů vyplývají. Tato 

vyvratitelná domněnka je stanovena v ustanovení § 2c ZPKT. Domněnka dostatečných 

odborných znalostí a zkušeností a schopnost vyhodnotit rizika spojená s produkty 

finančního trhu platí pro profesionální zákazníky uvedené v ustanovení § 2a. Dostatečné 

finanční zázemí se předpokládá u profesionálních zákazníků uvedených v § 2a odst. 1 

a 2. V praxi bude poskytovatel investičních služeb využívat dělení na kategorie 

profesionálních zákazníků a způsobilých protistran. Z toho důvodu se za profesionálního 

zákazníka, který však není způsobilou protistranou, bude považovat pouze profesionální 

zákazník uvedený v ustanovení § 2a odst. 2. Tímto profesionálním zákazníkem jsou 

právnické osoby (tuzemské i zahraniční) založené za účelem podnikání (tedy nikoli 

například nadace, veřejně prospěšné spolky apod.), které naplňují alespoň dvě ze tří 

kritérií uvedených v ustanovení § 2a odst. 2 písm. a) body 1 až 3. Praktický rozdíl v míře 

právní ochrany profesionálních zákazníků oproti zákazníkům neprofesionálním lze nalézt 

zejména v tom, že poskytovatel investičních služeb nemusí od profesionálního zákazníka 

vyžadovat informace dokládající jeho odborné znalosti a zkušenosti v oblasti investic 
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a finanční zázemí. Bude tak postačovat informace o jeho investičních cílech, na základě 

kterých doporučí vhodnou investiční službu.66  

Právní úpravu profesionálního zákazníka na žádost nalezneme v ustanovení § 2b. 

Profesionálního zákazníka na žádost lze považovat za samostatnou kategorii zejména 

z toho důvodu, že míra jeho ochrany se od profesionálního zákazníka podle ustanovení § 

2a odst. 2 liší. Vzhledem k tomu, že zařazením do této kategorie se zákazníkovi snižuje 

míra právní ochrany, není toto přeřazení nárokové a poskytovatel investičních služeb 

může odmítnout toto přeřazení i přesto, že zákazník splňuje veškeré podmínky pro něj 

stanovené. Podmínky, které zákazník musí splňovat, aby ho poskytovatel investičních 

služeb mohl přeřadit do této kategorie, jsou uvedeny v ustanovení § 2b odst. 1 písm.a) až 

b). První z podmínek byla již naznačena výše a částečně vyplývá už z názvu této kategorie 

– jedná se o požadavek, aby zákazník sám dobrovolně podal žádost o toto přeřazení, 

přičemž poskytovatel investičních služeb s touto žádostí musí souhlasit. Ustanovení § 2b 

odst. 2 pak dále upravuje povinné náležitosti této žádosti, kterými jsou písemná forma, 

označení obchodu/obchodů s investičními nástroji nebo investičních služeb, kterých se 

žádost týká. K žádosti se také přikládá prohlášení zákazníka, v němž stvrzuje, že si je 

vědom, že tato změna znamená snížení míry právní ochrany v důsledku potenciální ztráty 

možnosti požadovat náhradu ze zahraničního garančního systému a v důsledku toho, že 

poskytovatel investičních služeb plní povinnosti uvedené v ustanoveních §§ 15-15r vůči 

profesionálním zákazníkům v užším rozsahu než vůči zákazníkům neprofesionálním.  

Při bližším zkoumání míry právní ochrany profesionálních zákazníků na žádost 

lze dovodit, že se v praxi oproti původní míře ochrany nijak výrazně nesníží. V textaci 

obsahu relevantních ustanovení ZPKT však nalezneme v tomto ohledu určité rozpory. 

Právní domněnky uvedené v ustanovení § 2c se totiž vztahují výslovně na profesionální 

zákazníky dle ustanovení § 2a a nikoli na profesionální zákazníky na žádost. Rozsah 

působnosti těchto právních domněnek se s implementací směrnice MiFID II oproti 

původní právní úpravě změnil právě v tom, že domněnka odborných znalostí a zkušeností 

v oblasti investičních služeb platí pouze pro profesionální zákazníky dle ustanovení § 2a. 

Tato změna vyplývá z Přílohy č. II část  II.1 odst. 2 věta druhá MiFID II. V tomto ohledu 

není jednoznačně jisté, v čem je plnění povinností poskytovatele investičních služeb dle 

                                                 

66 Ust. § 15h odst. 1 písm a-d) a ust. § 2c odst. 1 a 2 ZPKT. 
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ustanovení §§ 15-15r vůči profesionálním zákazníkům na žádost užší oproti jejich plnění 

vůči neprofesionálním zákazníkům, jak vyplývá z povinné náležitosti prohlášení 

zákazníka dle ustanovení § 2b odst. 2 písm. b). Tato nesrovnalost působí do jisté míry 

jako vnitřní rozpor právní úpravy, o kterém se důvodová zpráva ZPKT nezmiňuje a nijak 

ho nerozvádí. V ustanoveních §§ 15-15r se povinnosti popisují obecně vůči všem 

zákazníkům a jediný konkrétní rozdíl lze najít v ustanovení § 15e odst. 5 a 6. Zde se 

stanoví rozdílná míra informační povinnosti vůči neprofesionálním a ostatním 

zákazníkům ohledně hlavní investiční služby,67 která je součástí složeného produktu nebo 

podmínkou sjednání takového složeného produktu. Neprofesionálního zákazníka musí 

poskytovatel investiční služby informovat o rizicích složeného produktu oproti rizikům, 

které vyplývají ze součástí složeného produktu, pokud by byly sjednány samostatně.68 

Ostatní zákazníky informuje pouze o tom, které součásti složeného produktu lze sjednat 

samostatně a jaká je výše úplaty za takové součásti, pokud budou sjednány samostatně. 

Rozdílná míra právní ochrany profesionálního zákazníka na žádost oproti 

zákazníkovi neprofesionálnímu dále může nastat v případě nároku z garančního systému. 

Členské státy Evropské unie mají možnost stanovit, že určité skupiny investorů jsou 

vyňaty ze systému odškodnění investorů.69 Této možnosti sice Česká republika v ZPKT 

nevyužila a systém garančních fondů a nároky z nich se dle naší první úpravy vztahují 

i na profesionální zákazníky,70 jiné členské státy však mohly tuto formu ochrany 

investorů omezit pouze na neprofesionální zákazníky. Nicméně existují-li nějaké další 

odlišnosti v míře právní ochrany neprofesionálního zákazníka a profesionálního 

zákazníka na žádost, není to z textu zákona na první pohled patrné. Lze se domnívat, že 

důvodem, proč se jako povinná náležitost žádosti o přeřazení do této kategorie vyžaduje 

prohlášení dle ustanovení § 2b odst. 2 písm. b), je případná aplikace Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o sděleních klíčových 

informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných 

produktů s investiční složkou (dále jen jako „PRIIPS“). Obsahem tohoto nařízení, na které 

                                                 

67 Ust. § 4 odst. 2 ZPKT. 

68 Ustanovení § 15e odst. 6 ZPKT. 

69 Článek 4 odst. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/9/ES ze dne 3. března 1997 o systémech 

pro odškodnění investorů, respektive příloha č. 1 této směrnice. 

70 Viz ust. § 130 odst. 4 ZPKT. 
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navazuje také ZPKT71, je povinnost subjektů, které tvoří produkty s investiční složkou, 

a subjektů, které o takových produktech poskytují poradenství, vytvořit, vypracovat 

a poskytnout sdělení klíčových informací (tzv. KID), jakož i obsahové a formální 

náležitosti, které musí KID splňovat. Tato povinnost se vztahuje na produkty s investiční 

složkou určené pro retailové investory, neboli neprofesionální zákazníky dle terminologie 

MiFID II a ZPKT. Sdělení klíčových informací je dokument, který má za cíl srozumitelně 

a stručně popsat základní charakteristiky konkrétního produktu s investiční složkou 

a případná rizika z něj vyplývající. Jedná se o jakýsi „energetický štítek“ investičního 

produktu.72 Dle pravidel uvedených v nařízení PRIIPS by neměl rozsahem přesáhnout tři 

strany formátu A4 a měl by být napsán tak, aby se snadno četl (např. písmo musí být 

dostatečně veliké), musí obsahovat přesné a pravdivé informace, které jsou klíčové pro 

zákazníka. Jazyk a styl, jakým je KID napsán, musí usnadňovat pochopení produktu 

a musí být jasný, stručný a srozumitelný.73 Jak jsem již uvedl, není jisté, jestli 

zákonodárce povinnou náležitostí prohlášení podle ustanovení § 2b odst. 2 písm. b) naráží 

pouze na rozdíl vyplývající z ustanovení § 15e odst. 5 a 6 nebo míří právě na výše 

uvedenou povinnost dle nařízení PRIIPS. Vzhledem k tomu, že důvodová zpráva se 

k tomu nijak nevyjadřuje, považuji právní úpravu v této oblasti za nedostatečnou, 

nejasnou a pro praxi nevyhovující. Možná i z důvodu této nejistoty je institut žádosti 

o přeřazení do této kategorie v praxi zatím velice málo používaný. 

Zvláštní kategorií profesionálních zákazníků jsou způsobilé protistrany. Vůči nim 

má poskytovatel investičních služeb nejméně povinností, jejich právní ochrana je tedy ze 

všech kategorií zákazníků nejnižší. Zákonná úprava způsobilých protistran je uvedena 

v ustanovení §§ 2a odst. 1 a 2d ZPKT. Mezi způsobilé protistrany patří zejména finanční 

instituce, z jejichž předmětu podnikání vyplývá, že mají dostatek znalostí, zkušeností, 

personálních a finančních zdrojů na to, aby mohly zcela samostatně činit rozhodnutí 

v oblasti investičních služeb, a poskytovatel investičních služeb vůči nim nemusí plnit 

žádné informační povinnosti a nemusí ani hodnotit jejich odbornost. Ustanovení § 2d 

odst. 1 stanoví, že vůči způsobilým protistranám poskytovatel investičních služeb nemusí 

plnit povinnosti stanovené v §§ 15-15r. Směrnice MiFID II nicméně zavádí pro 

                                                 

71 Ust. § 1 odst. 3 písm. i) ZPKT. 

72 Přichází PRIIPs s „energetickými štítky“ pro investiční produkty, Pojistný obzor 2016/3, s. 6. [online], 

[cit. 2018-06-19] Dostupné z: https://www.pojistnyobzor.cz/archiv/68-2016-3. 

73 Viz článek 6 odst. 4 PRIIPS. 

https://www.pojistnyobzor.cz/archiv/68-2016-3
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poskytovatele investičních služeb povinnost se i vůči způsobilým protistranám chovat 

čestně a spravedlivě a je jim zakázáno používat při komunikaci nejasné, nepravdivé, 

zavádějící nebo klamavé informace. Toto pravidlo se v dosavadní právní úpravě 

nacházelo pouze v ustanovení § 15 a platilo tak pouze pro jednání s neprofesionálními 

zákazníky a profesionálními zákazníky podle ustanovení § 2a odst. 2. Jeho zakotvením 

v ustanovení § 2d se stává obecným pravidlem, které poskytovatel investičních služeb 

musí plnit vůči jakémukoli zákazníkovi. 

Mezi jednotlivými kategoriemi zákazníků, jak již ukazuje svým charakterem kategorie 

profesionálního zákazníka na žádost, lze z vůle zákazníka přecházet. Takový přechod lze 

provést jak směrem k vyšší míře ochrany (opting down) tak směrem k nižší míře ochrany 

(opting up).74 Nejprve se zaměřím na možnost opting down. Specifikem žádostí opting 

down je jejich nárokovost. Poskytovatel investičních služeb nemá právo odmítnout 

takové přeřazení. Důsledek přeřazení na vyšší míru ochrany nicméně ovlivňuje pouze 

povinnosti poskytovatele investičních služeb ve smyslu pravidel jednání uvedených 

v ustanoveních §§ 15-15r. Netýká se případných rozdílů v ochraně poskytované 

v zahraničí ve formě nároků z garančních systémů. 

Způsobilá protistrana má právo požádat poskytovatele investičních služeb o to, 

aby s ní bylo jednáno jako s profesionálním zákazníkem dle ustanovení § 2a odst. 2. Tato 

možnost vyplývá z obsahu ustanovení § 2d odst. 3. V této žádosti způsobilá protistrana 

určí, kterých obchodů nebo investičních služeb se toto přeřazení má týkat. Způsobilá 

protistrana má také možnost se s poskytovatelem investičních služeb dohodnout, že 

ohledně některých obchodů a investičních služeb s ní bude jednáno dokonce jako 

s neprofesionálním zákazníkem.75 Pokud by taková dohoda nebyla uzavřená v písemné 

formě, má poskytovatel investičních služeb povinnost vystavit zákazníkovi o vzájemné 

dohodě potvrzení. Tato možnost se vztahuje obecně na všechny profesionální zákazníky, 

takže jak na způsobilé protistrany, tak na „pouze“ profesionální zákazníky. 

Profesionální zákazník na žádost má rovněž možnost opting down, jak vyplývá 

z ustanovení § 2b odst. 4. Toto přeřazení se nekoná formou dohody s poskytovatelem 

                                                 

74 Zákon o podnikání na kapitálovém trhu: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2012. Beckova edice 

komentované zákony, s. 39-42. ISBN 978-80-7400-433-9. 

75 Viz ust. § 2a odst. 3 ZPKT. 
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investičních služeb, ale formou jednostranné žádosti, které má takový poskytovatel 

povinnost vyhovět. 

Co se týče možnosti opting up, neboli možnosti přeřazení do kategorie s nižší 

mírou ochrany, tak se opět týká všech kategorií, respektive neprofesionální zákazník má 

technicky možnost zažádat pouze o přeřazení do kategorie profesionální zákazník na 

žádost, nicméně z ustanovení § 2d odst. 2 vyplývá, že jak profesionální zákazník, tak 

profesionální zákazník na žádost, má možnost požadovat, aby se s ním jednalo jako se 

způsobilou protistranou. 

Jak je z výše uvedeného rozsáhlého popisu konstrukce právní ochrany zákazníků 

dle ZPKT patrné, jedná se sice o velmi promyšlený a propracovaný systém, ve kterém co 

se míry ochrany týče, nenalézáme téměř žádné mezery, ale zároveň je tento systém velice 

složitý a pro jeho pochopení je nutné zdlouhavé studium. Tento systém, byť je postaven 

na principu veřejnoprávní ochrany a veskrze kogentních ustanoveních, nabízí každému 

jednotlivému zákazníkovi možnost si vybrat, jak rozsáhlá míra ochrany mu bude 

poskytnuta. Oproti konstrukci, na které stojí ZPS upravující tuto možnost formou 

smluvního odchýlení od určitých ustanovení, považuji tento systém za vhodnější. 

Možnost smluvního odchýlení je totiž riskantní v tom, že zákazník nemusí být schopný 

správně vyhodnotit dopad takového odchýlení a dostává se z důvodu svých 

nedostatečných znalostí a zkušeností s produkty finančních institucí do situace, kdy není 

nijak chráněn.  

Jakousi drobnou „vadu na kráse“ konstrukce právní ochrany zákazníků, kterou 

zavádí ZPKT, představuje skutečnost, že je opravdu velice složitá a pro finanční instituce 

v praxi poměrně nákladná. Tato nákladnost ovšem do velké míry souvisí právě 

s nejednotností přístupu jednotlivých složkových zákonů k této otázce. Další nedostatek 

této úpravy lze spatřovat v tom, že není jednoznačné, jaké výhody ve skutečnosti skýtá 

případná volba snížení míry právní ochrany. Je možné, že pro některé zákazníky je 

dostatečnou motivací pro takovou volbu to, že nebudou muset poskytovat a dokládat 

poskytovateli investičních služeb informace o své osobě z hlediska svých odborných 

znalostí a zkušeností a finanční situace. V dnešní době může tato výhoda být pro některé 

zákazníky velice významná, jelikož ochrana osobních údajů se považuje za čím dál 

důležitější, a to zejména s ohledem na počátek účinnosti Nařízení Evropského parlamentu 
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a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Nařízení GDPR). 

3.2.3  Zákon o spotřebitelském úvěru 

Dalším z významných složkových zákonů, jehož cílem je ochrana klientů 

finančních institucí, je zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (dále jen jako 

„zákon o spotřebitelském úvěru“ nebo „ZSÚ“). Tento zákon nahradil ke dni své účinnosti 

1. prosince 2016 zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru (dále jen jako 

„ZSÚ 2010“). Hlavním účelem zákona o spotřebitelském úvěru byla transpozice 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/17/EU ze dne 4. února 2014 o smlouvách 

o spotřebitelském úvěru na nemovitosti určené k bydlení (dále jen jako „MCD“). Vedle 

toho se připojil účel podstatně pozměnit transpozici směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2008/48/ES o smlouvách o spotřebitelském úvěru (dále jen jako „CCD“). 

Důvodem pro tuto změnu bylo usnesení Poslanecké sněmovny č. 367/2014, ve kterém 

Poslanecká sněmovna na jednu stranu zamítla novelu ZSÚ 2010, ale vyjádřila se v tom 

smyslu, že současné praktiky na trhu nebankovních poskytovatelů úvěrů jsou velmi 

negativním jevem, který ohrožuje mnoho občanů. Poslanecká sněmovna dále vyzvala 

vládu, aby připravila návrh změny zákonné úpravy v tom smyslu, že budou zpřísněny 

podmínky pro vstup na trh poskytování úvěrů a současnému zavedení účinného dohledu 

nad tímto trhem.76 Od přijetí této právní úpravy zatím neuplynulo dostatečné množství 

času pro to, aby se dalo efektivně posoudit splnění prvotního účelu, proto až následující 

roky ukáží, zda a do jaké míry ZSÚ tento účel naplnil. 

Spotřebitelským úvěrem, který dal celému zákonu název, se dle ustanovení § 2 

odst. 1 ZSÚ rozumí „odložená platba, peněžitá zápůjčka, úvěr nebo obdobná finanční 

služba poskytovaná nebo zprostředkovaná spotřebiteli.“ Jedná se o širší definici 

spotřebitelského úvěru, než jak ho upravoval ZSÚ 2010. Výjimkami z působnosti jsou 

například úvěry určené k nákupu investičních nástrojů dle ZPKT.77 Spotřebitelský úvěr 

na bydlení představuje podkategorii obecného spotřebitelského úvěru, pokud takový úvěr 

splní jednu ze tří podmínek uvedených v ustanovení § 2 odst. 2 písm. a až c). Těmito 

                                                 

76 SLANINA, Jan. Zákon o spotřebitelském úvěru: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2017. Beckova edice 

komentované zákony, s. VII. ISBN 978-80-7400-645-6. 

77 Ust. § 4 odst. 1 písm. a) ZSÚ. 
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podmínkami jsou způsob zajištění úvěru (nemovitostí nebo věcným právem k nemovité 

věci), účelové určení úvěru (např. výstavba, nabytí práva k nemovité věci, změna stavby), 

nebo instituce, která ho poskytuje (stavební spořitelna podle zákona o stavebním spoření).  

Zákon o spotřebitelském úvěru oproti předchozí právní úpravě pojem spotřebitel 

přímo nevymezuje. Zákon o spotřebitelském úvěru lze dle jeho obsahu charakterizovat 

jako právní předpis smíšené povahy, jelikož obsahuje jak veřejnoprávní úpravu, tak 

úpravu soukromoprávní. Je tedy otázkou, zda pro definici pojmu spotřebitel využít 

občanský zákoník, nebo zákon na ochranu spotřebitele. Důvodová zpráva k ZSÚ ve své 

zvláštní části stanoví, že pojmy definuje v souladu se stávající právní úpravou ZSÚ 2010 

a s občanským zákoníkem. Lze se tedy domnívat, že relevantní definicí spotřebitele pro 

účely ZSÚ bude definice spotřebitele dle občanského zákoníku.78 Problém však nastává 

v některých situacích, které jsou směřovány na spotřebitele, který však není aktivním ve 

smyslu definice uvedené v § 419 OZ „uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak 

jedná“. Konkrétním příkladem jsou ustanovení ZSÚ, která upravují informační 

náležitosti reklam na spotřebitelský úvěr.79 Definice spotřebitele se mírně liší 

i v evropských směrnicích,80 nicméně obecně je vždy používáno slovo „jedná“ oproti 

definici uvedené v zákoně na ochranu spotřebitele „fyzická osoba, která nejedná v rámci 

své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.“81 

Vzhledem ke smyslu unijní úpravy, jenž má dle svého ustanovení § 1 ZSÚ naplňovat, je 

nutné slovo „jednat“ v tomto významu vykládat šířeji a zahrnout do něj i situace, kdy 

spotřebitel vystupuje pasivně. Spotřebitel dle tohoto výkladu tedy „jedná“ i v situaci, kdy 

pasivně přijímá reklamu. V případě tohoto výkladu pak odpadá rozdíl mezi definicemi 

spotřebitele dle OZ a ZoS a otázka, která definice se aplikuje, přestává být relevantní.82 

                                                 

78 Vládní návrh zákona o spotřebitelském úvěru, Sněmovní tisk 679/0, část č. 1/8, VII. volební období, 

s. 104. Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=679&CT1=0. 

79 SLANINA, Jan. Zákon o spotřebitelském úvěru: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2017. Beckova edice 

komentované zákony, s. 10. ISBN 978-80-7400-645-6. 

80 Např. definice uvedená ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU ze dne 25. října 2011 

o právech spotřebitelů vs. definice ve směrnici Evropského parlamentu a rady 2008/48/ES o smlouvách 

o spotřebitelském úvěru. 

81 Ust. § 2 odst. 1 písm. a) ZoS. 

82 SLANINA, Jan. Zákon o spotřebitelském úvěru: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2017. Beckova edice 

komentované zákony, s. 11. ISBN 978-80-7400-645-6. 

https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=679&CT1=0
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Konstrukce právní ochrany klienta poskytovatele spotřebitelského úvěru je 

postavená, jak už název napovídá, na ochraně spotřebitele. Na klienty, kteří nejsou 

spotřebiteli, se nevztahuje. Jako spotřebitel může vystupovat i osoba, která podniká 

a ZSÚ se na ni pak vztahuje pouze v případě, pokud v tomto konkrétním vztahu jedná za 

účelem, který s jeho podnikáním nesouvisí.  

Pro pochopení rozsahu ochrany spotřebitele je tedy nezbytné posoudit, kde je 

hranice, kdy se ochrana na dané jednání spotřebitele vztahuje a kdy už nikoliv. Situace, 

kdy účel jednání dané osoby souvisí výhradně s jejím podnikáním, nebo se jedná 

o výhradně soukromý účel, nepůsobí problém. Problém však nastává v situaci, kdy účel 

daného jednání souvisí zčásti s podnikáním dané osoby a z části je pouze soukromý. 

Rozhodovací praxe ESD83 v tomto ohledu zastává názor, že ochrana spotřebitele se 

aplikuje pouze v případě, „kdy by vztah uvedené smlouvy k podnikatelské činnosti dotyčné 

osoby byl tak malý, že by se stal okrajovým, a měl by tedy v kontextu transakce, ohledně 

které byla tato smlouva uzavřena, posuzované jako celek, pouze zanedbatelnou úlohu.“84 

Konstrukce právní ochrany klienta se tedy v ZSÚ zásadně liší od výše popsané 

konstrukce, kterou aplikuje a zavádí ZPKT. Je však otázkou, zda tento rozdíl v právní 

ochraně je opodstatněný. Jako obecné důvody pro ochranu spotřebitele judikatura ESD, 

uvádí, že jej považuje za stranu „hospodářsky slabší a právně méně zkušenou.“85 Jak je 

v obecné rovině zkoumáno v podkapitole 2.1 této práce, hlavním důvodem ochrany 

spotřebitele je jeho postavení jakožto slabší smluvní strany, a to zejména z důvodu snahy 

o dorovnání stavu faktické nerovnosti ve vyjednávací síle spotřebitele a podnikatele 

(respektive v případě ZSÚ, poskytovatele spotřebitelského úvěru). Judikatura Ústavního 

soudu ČR specifikuje důvody pro nutnost spotřebitelské ochrany následovně: 

„spotřebitel se ocitá ve fakticky nerovném postavení s profesionálním dodavatelem, a to 

s ohledem na okolnosti, za nichž dochází ke kontraktaci, s ohledem na větší profesionální 

zkušenost prodávajícího, lepší znalost práva a snazší dostupnost právních služeb 

a konečně se zřetelem na možnost stanovovat smluvní podmínky jednostranně cestou 

                                                 

83 Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 20. ledna 2005, Johann Gruber proti Bay Wa AG. 

84 Bod 39 tamtéž. 

85 Bod 35 tamtéž. 
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formulářových smluv.“86 Je nutné se zamyslet, jestli výše uvedené důvody jsou opravdu 

relevantní pouze pro spotřebitele tak, jak je chápán v evropském právním prostoru, nebo 

zda by při akceptaci výše uvedených postulátů nebylo vhodnější danou ochranu rozšířit 

i na jiné skupiny osob, které se nacházejí objektivně v obdobném postavení. 

Instituty, které upravuje ZSÚ a jejichž cílem je ochrana spotřebitele, se nijak 

výrazně neodlišují oproti institutům, které zavádějí některé další sektorové právní 

předpisy. Opět se jedná o povinnosti na straně poskytovatele služby zejména informovat 

klienta o všech podstatných parametrech poskytované služby.87 Pravidla jednání, která 

ZSÚ pro poskytovatele spotřebitelských úvěrů stanoví, se rovněž podobají pravidlům, 

která vyžaduje např. ZPKT. Opět mezi nimi najdeme povinnost jednat s odbornou péčí88 

a jednat čestně, zohledňovat zájmy spotřebitele,89 při jednání s ním nepodávat nejasné, 

neurčité nebo klamavé informace apod.90 Obdobně jako ZPKT zavádí ZSÚ povinnost, 

aby pracovníci poskytovatele spotřebitelského úvěru splňovali předpoklady odbornosti 

a důvěryhodnosti.91 Rozdíl oproti ZPKT, co se týče povinnosti odborné způsobilosti 

spočívá v tom, kteří pracovníci jsou povinni ji splňovat. ZPKT zavádí tuto povinnost pro 

pracovníky, kteří jednají se zákazníky, nebo potenciálními zákazníky, či jsou za toto 

jednání zodpovědní. Oproti tomu ZSÚ tuto povinnost zavádí pro pracovníky, kteří „se 

přímo podílejí na poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru, nebo jsou za 

poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru zodpovědní.“92 V praxi je 

v tomto vymezení zásadní rozdíl, neboť na poskytování spotřebitelského úvěru se podílí 

významně více osob, než jen osoba, která s daným zákazníkem jedná. Probíhají zde totiž 

mnohé kontrolní činnosti, které mají za cíl posoudit zejména rizikovost daného obchodu. 

Oproti ostatním sektorovým předpisům ZSÚ také upravuje pravidla pro reklamu 

spotřebitelských úvěrů, jak již bylo zmíněno výše. Stojí za zmínku, že vzhledem k tomu, 

že tyto pravidla v současnosti nejsou vždy plně dodržována, a také k tomu, že rozsah 

                                                 

86 Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 15. 6. 2009, sp. zn. I. ÚS 342/09. 

87 Viz zejména ustanovení části 5. a 6. ZSÚ. 

88 Ust. § 75 ZSÚ. 

89 Ust. § 76 odst. 1 ZSÚ. 

90 Ust. § 77 odst. 1 ZSÚ. 

91 Ust. části 5. ZSÚ 

92 Ust. § 3 odst. 1 písm. h) ZSÚ. 
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reklamní činnost zaměřené právě na oblast spotřebitelských úvěrů je velmi široký, existují 

v současnosti hned dva návrhy novelizace zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, 

které mají za cíl zakázat93 nebo výrazně omezit reklamu na spotřebitelské úvěry. 

3.2.4 Návrh zákona o distribuci pojištění a zajištění 

Oblast distribuce pojištění je další z významných odvětví poskytování finančních 

služeb klientům finančních institucí. V současné době tuto oblast upravují nad rámec 

obecné úpravy občanského zákoníku zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (dále jen 

jako „zákon o pojišťovnictví“ nebo „ZoP“) a zejména zákon č. 38/2004 Sb., 

o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí. 

V současné době se však z důvodu přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/97 ze dne 20. ledna 2016 o distribuci pojištění (přepracované znění) (dále jen 

„IDD“) připravuje nová právní úprava této oblasti, která nahradí právě zákon č. 38/2004 

Sb. Tímto legislativním počinem je připravovaný zákon o distribuci pojištění a zajištění 

(dále jen jako „ZDP“), který byl dne 23. května 2018 projednán a schválen ve třetím čtení 

v Poslanecké sněmovně České republiky a v nejbližší době tak poputuje do Senátu České 

republiky. 

Důvodová zpráva k tomuto návrhu zákona uvádí, že cílem navrhované právní 

úpravy je zavést některé regulatorní prvky, které jsou v souladu s celkovou koncepcí 

Evropské komise na ochranu spotřebitele. 94 V tomto směru navazuje na recitál směrnice 

IDD č. 6 a 10 věta první. Proto také v návrhu zákona nalezneme mnohé známé instituty, 

které můžeme pozorovat i v oblasti kapitálového trhu a ochrany investorů (ZPKT) 

a v oblasti poskytování spotřebitelských úvěrů a ochrany spotřebitelů (ZSÚ), směřující 

k „posílení důrazu na srozumitelnost a srovnatelnost informací o finančních produktech“ 

a „zvýšení nároků na profesionalitu osob působících v daném odvětví.“95  

                                                 

93 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 

468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění 

pozdějších předpisů, Sněmovní tisk 180/0, část č. ¼, VIII. volební období. Dostupné z: 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=180&CT1=0. 

94 Vládní návrh zákona o distribuci pojištění a zajištění, sněmovní tisk 48/0, část č. 1/8, VIII. volební 

období, s. 55. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=48&CT1=0. 

95 Tamtéž. 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=180&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=48&CT1=0


40 

 

S ohledem na výše deklarovaný účel tohoto zákona a jeho unijní předlohy je tedy 

do jisté míry zarážející vymezená působnost ochranných institutů. Směrnice IDD totiž 

v některých ze svých recitálů,96 na rozdíl od směrnic CCD a MCD deklaruje jako účel 

ochranu zákazníků (ang. customers) a ne pouze spotřebitelů. Ve výše zmíněném recitálu 

č. 10 dokonce mezi těmito dvěma pojmy volně přechází. V textu samotné směrnice je 

poté používán téměř výhradně pojem zákazník.97 Vzhledem k tomu, že směrnice IDD 

zákazníka nijak konkrétně nevymezuje, je tedy otázkou jak tento pojem chápat. V obecné 

rovině je totiž zákazník chápán jako osoba, která pořizuje zboží, nebo jíž je poskytována 

služba. Zahrnuje tedy jak spotřebitele, tak podnikatele a není omezena pouze na fyzické 

osoby, ale řadí se mezi ně i osoby právnické. V tomto smyslu zákazníka definuje jednak 

již platný ZPKT v oblasti kapitálového trhu a poskytování investičních služeb, ale také 

právě vládní návrh ZDP v ustanovení § 2 písm. l). V tomto směru se tak zcela odlišuje od 

dosavadní koncepce právní ochrany klientů finančních institucí, kde poskytuje vysokou 

míru ochrany všem klientům. Je nutné se zamyslet, jestli takový rozsah měl opravdu 

unijní zákonodárce v úmyslu, nebo lze z textace a častého zaměňování pojmů zákazník 

a spotřebitel v průběhu recitálů a textu samotné směrnice dovodit, že tyto pojmy jsou 

rozsahově totožné. 

Názor, že unijní zákonodárce měl v úmyslu pojmy zákazník a spotřebitel chápat 

jako totožné, lze dovozovat z textu recitálu č. 10 IDD. Text prvních dvou vět tohoto 

recitálu považuji za velice vnitřně rozporný a argumentačně chybný. Na základě tvrzení, 

že finanční otřesy zdůraznily význam zajištění účinné ochrany spotřebitelů ve všech 

finančních odvětvích, dovozuje vhodnost posílení důvěry zákazníků s cílem zajištění 

přiměřené úrovně ochrany zákazníků v celé Unii pomocí jednotnější regulace v oblasti 

distribuce pojistných produktů. Tento argument by se dal ad absurdum přirovnat 

k tvrzení, že vzhledem k tomu, že se prokázala nutnost chránit děti, zavedeme jednotná 

pravidla, která budou chránit všechny osoby včetně dospělých. Dalším příkladem situace, 

kdy IDD volně přechází mezi pojmy zákazník a spotřebitel, až by se čtenář mohl 

domnívat, že se jedná o synonyma, je recitál č. 15 věta třetí IDD. Zde se opět stanovuje, 

že účelem, který IDD sleduje je „zajištění přiměřené míry ochrany spotřebitele“ a za 

tímto účelem IDD zavádí pravidlo pro zprostředkovatele doplňkového pojištění, aby 

                                                 

96 Srov. např. recitály č. 3 a 5 IDD. 

97 Srov. např. čl. 17 odst. 1 IDD. 
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zajistili základní požadavky, jako je například „informace o jeho98 totožnosti a o způsobu, 

jakým lze podat stížnost, a posouzení požadavků a potřeb zákazníka.“ Argumentačně zde 

dle mého názoru nastává obdobný problém jako ve výše popsaném recitálu č. 10. 

Sledovaným účelem je ochrana spotřebitele a IDD za tímto účelem zavádí pravidlo, které 

chrání zákazníky. Pokud výše uvedená tvrzení mají být chápána jako vnitřně nerozporná, 

jediným logickým východiskem je, že pojem spotřebitel a zákazník je obsahově totožný. 

Výše uvedený závěr ovšem popře obsah některých dalších recitálů směrnice IDD. 

Vzhledem k jejich množství budou uvedeny jen ty dle mého názoru nejjednoznačnější. 

Prvním z těchto příkladů je recitál č. 33 IDD, který stanovuje povinnost odborné 

způsobilosti pracovníků pojišťoven a zprostředkovatelů pojištění v situaci, kdy poskytují 

poradenství nebo prodej pojistných produktů s investiční složkou retailovým 

zákazníkům. Pojem retailový zákazník opět ve směrnici IDD není vysvětlen, ale jeho 

použití v souvislosti s pojistným produktem s investiční složkou představuje jednoznačný 

odkaz na nařízení PRIIPS, které se právě touto problematikou zabývá. V tomto nařízení 

se pojem retailový zákazník (angl. retail client) použije k vymezení pojmu retailový 

investor a je tím myšlen neprofesionální zákazník dle směrnice MiFID II. Jak je uvedeno 

v podkapitole zabývající se ZPKT, neprofesionální zákazník je mnohem širší pojem, než 

pojem spotřebitel. 

V souvislosti s terminologií směrnice MiFID II a ZPKT používá pojem zákazník 

směrnice IDD také v recitálu č. 51. Zde je stanoveno: „Sdělení takových informací je 

méně potřebné vyžadovat, hledá-li zákazník pojistné nebo zajistné krytí obchodních nebo 

průmyslových rizik nebo jedná-li se, výhradně pro účely distribuce pojistných produktů 

s investiční složkou, o profesionálního zákazníka ve smyslu definice obsažené ve směrnici 

2014/65/EU.“ Obecně tento recitál omezuje informační povinnosti distributorů pojištění 

vůči některým skupinám zákazníků. Věta první, která tuto informační povinnosti omezuje 

pro případy zájmu zákazníka pojistit obchodní nebo průmyslová rizika naznačuje, že 

zákazníkem může být i podnikatel. Takový závěr jednoznačně utvrzuje věta druhá, která 

snižuje míru informačních povinností vůči zákazníkům, kteří se dle směrnice MiFID II 

považují za zákazníky profesionální. 

                                                 

98 Z textu ustanovení lze dovozovat, že je tímto myšlen zprostředkovatel doplňkového pojištění. 



42 

 

Závěr, který vyplývá z výše uvedených recitálů, dále stvrzuje recitál č. 43, který 

stanovuje, že vzhledem k cíli zvýšit ochranu spotřebitelů se některé povinnosti uplatňují 

pouze ve vztazích mezi podnikateli a spotřebiteli. 

Na základě výše uvedeného je tedy zřejmé, že tuzemský zákonodárce 

v připraveném návrhu ZDP správně pochopil, že zákazníkem není myšlen pouze 

spotřebitel, ale jakákoli osoba, která je zájemcem o službu (v tomto případě pojištění nebo 

zajištění) nebo osoba, která tuto službu již využívá (pojistník nebo zajistník).99 

S ohledem na citované recitály směrnice IDD č. 43 a 51 se lze domnívat, že 

podobně jako například u ZPKT nebo ZPS bude míra právní ochrany poskytovaná 

některým kategoriím zákazníků nižší. Tento rozdíl vyplývá z aplikace ustanovení § 82 

odst. 2 ZDP, které stanoví, že informační povinnosti uvedené v ustanoveních §§ 83-93 se 

nepoužijí, při poskytování pojištění velkých pojistných rizik a transponuje tak čl. 22. odst. 

1 pododstavec 1 směrnice IDD. V tomto nenápadném ustanovení se skrývá principiálně 

celá konstrukce ochrany zákazníků ve smyslu rozdílů v takové ochraně v souvislosti 

s kategorizací zákazníka. Výkladová ustanovení zákona ani důvodová zpráva však nijak 

nevymezují, co se těmito velkými pojistnými riziky má na mysli. Směrnice IDD pojem 

velká pojistná rizika rovněž nijak nedefinuje. Lze se domnívat, že se jimi myslí pojistné 

produkty zmíněné v recitálu č. 51 IDD (viz výše) a bude se jednat zejména o poskytování 

pojištění na obchodní a průmyslová rizika. Pro definici pojmu „pojištění velkých 

pojistných rizik“ proto musíme nahlédnout do zákona o pojišťovnictví, který ve svém 

ustanovení § 131 vymezuje velká pojistná rizika v neživotním pojištění. Tato rizika jsou 

zde dělena na 3 skupiny. V první skupině najdeme výčet pojistných rizik, která spadají 

do určitých odvětví a která jsou bez dalšího považována za velká pojistná rizika. Najdeme 

zde odvětví pojištění škod na drážních vozidlech, plavidlech nebo leteckých dopravních 

prostředcích a na věcech, které dopravce v těchto prostředcích převáží, a pojištění na 

újmu způsobenou vlastnictvím těchto dopravních prostředků (vyjma drážních vozidel). 

Druhou kategorií velkých pojistných rizik jsou rizika spadající do vyjmenovaných 

pojistných odvětví, pokud se pojištěná rizika týkají „profesionální činnosti pojistníka 

                                                 

99 Viz ust. § 2 písm. l) ZDP. 
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v oblasti průmyslové nebo obchodní činnosti nebo svobodného povolání.“100 Pojistná 

odvětví, jichž se tato kategorie týká, jsou pojištění úvěrů a záruk. 

Poslední kategorií velkých pojistných rizik v neživotním pojištění jsou rizika 

spadající do vymezených pojistných odvětví za předpokladu, že pojištěný splňuje dvě ze 

tří stanovených kritérií.101 Porovnáme-li tato kritéria s definicí malých a středních 

podniků podle doporučení Evropské komise č. 2003/361/EC ze dne 6. května 2003 (dále 

jen jako „doporučení EK č. 2003/361/EC“), zjistíme, že kritérium počtu zaměstnanců 

odpovídá maximálnímu počtu zaměstnanců pro střední podniky (ang. „medium size 

enterprises“), nicméně kritéria obratu a úhrnu rozvahy jsou výrazně nižší a odpovídají 

spíše hranicím pro malé podniky (ang. „small size enterprises“). Pojistná odvětví, která 

patří do této kategorie, jsou všechna odvětví, která nespadají do některé z předchozích 

kategorií a zároveň nespadají do odvětví úrazového pojištění, pojištění nemoci, pojištění 

právní ochrany a pojištění pomoci osobám v nouzi během cestování. 

Z výše uvedeného vymezení velkých pojistných rizik jednoznačně vyplývá 

omezení míry právní ochrany některých kategorií zákazníků. V jistém ohledu je zde 

kombinována konstrukce právní ochrany co se týče osobní působnosti dle ZSÚ, kde se 

hledí primárně na účel za kterým klient jedná, a ZPKT, kde se hledí čistě na naplnění 

určitých objektivních kritérií pro kategorizaci zákazníka. V oblasti konkrétních institutů 

právní ochrany ZDP navazuje na standardy zavedené těmito dvěma složkovými předpisy, 

zavedením široké informační povinnosti ohledně poskytovaných služeb a produktů, 

povinnosti odborné způsobilosti a důvěryhodnosti pracovníků distributorů pojištění, 

povinnosti registrace apod. 

Směrnice IDD dále zavádí ve svých článcích 26 až 30 dodatečná pravidla, která 

se týkají pojistných produktů s investiční složkou. Tato pravidla mají obdobný charakter 

a rozsah jako pravidla pro poskytování investičních služeb a nástrojů dle směrnice MiFID 

II. Například zde opět najdeme povinnost provést test vhodnosti a přiměřenosti produktu 

pro zákazníka. Článek 22 odst. 1 pododstavec 2 členským státům umožňuje volbu, zda 

                                                 

100 Ust. § 131 odst. 1 písm. b) ZoP. 

101 Viz ust. § 131 odst. 1 písm. c) body 1 až 3 ZoP. 
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tato pravidla budou aplikována i na profesionální zákazníky dle směrnice MiFID II, avšak 

této možnosti Česká republika nevyužila. 
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4 Úvaha de lege ferenda 

Současná situace v oblasti právní ochrany klientů finančních institucí je, co se týče 

míry této ochrany vůči jednotlivým kategoriím klientů, značně nejednotná, jak vyplývá 

z předchozích kapitol. Tato nejednotnost dle mého názoru způsobuje značné problémy 

v praxi jak na straně finančních institucí, tak na straně jejich klientů. Je tedy otázkou, zda 

by nešlo nalézt způsob, jak tento problém vyřešit. 

Vzhledem k tomu, že většina unijních právních předpisů v této oblasti deklaruje 

snahu o sjednocení míry ochrany spotřebitelů102, a k tomu, že co se týče jednotlivých 

institutů právní ochrany, jsou přístupy jednotlivých právních předpisů do značné míry 

obdobné, je zřejmé, že se touto otázkou určitě zabýval i unijní zákonodárce. Bohužel, jak 

vyplývá z předchozích kapitol, se mu sjednocení v oblasti míry právní ochrany u všech 

kategorií klientů nepodařilo dosáhnout. Je možné, že vzhledem ke specifikům 

jednotlivých produktů a služeb v oblasti poskytování finančních služeb, není takové 

sjednocení dost dobře ani možné. V této kapitole bude tato otázka zkoumána a budou zde 

navrženy a hodnoceny případné změny, které se budou snažit řešit základní nedostatky 

současné situace. Na následujících stránkách nabízím celkem tři možné varianty, které 

reflektují jak mezery v současné právní regulaci, tak případné možnosti provázání 

jednotlivých institutů. 

4.1 Varianta A 

První a nejextrémnější variantou řešení nejednotnosti současné situace by bylo 

důsledné sjednocení kategorizace klientů ve všech předmětných oblastech a dodržování 

rámcově obdobného rozsahu povinností finančních institucí vůči jednotlivým kategoriím. 

Vzhledem k tomu, že nejvyšší míry propracovanosti kategorizace klientů dosáhl 

bezesporu ZPKT, bylo by vhodné jako základ použít právě tímto zákonem nadefinovaný 

systém kategorizace klientů. Řazení do jednotlivých kategorií je v ZPKT založeno na 

splnění určitých objektivních kritérií a finanční instituce má vůči jednotlivým kategoriím 

jednoznačně vymezený rozsah povinností stanovený veřejnoprávním předpisem. Právě 

                                                 

102 Srov. např. recitál č. 10 věta první IDD. 
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z této jednoznačnosti a konkrétnosti dle mého názoru vyplývá vhodnost využití daného 

systému. 

Největší změny by v takovém případě nastaly v oblasti poskytování úvěrů. 

V současné době je zde poskytována právní ochrana výlučně spotřebitelům, tedy pokud 

by byla zavedena terminologie ZPKT, který nejvyšší míru ochrany poskytuje 

neprofesionálním zákazníkům, výrazně by se tím rozšířilo množství subjektů, které by se 

ocitly pod nejvyšší možnou mírou ochrany. Vzhledem k tomu, že profesionálním 

zákazníkem, vyjma taxativního výčtu způsobilých protistran, je právnická osoba splňující 

ekonomická kritéria v rozsahu, který dle doporučení EK č. 2003/361/EC odpovídá téměř 

horní hranici kategorie středních podniků, by slepé okopírování kategorizace klientů dle 

ZPKT nebylo vhodné. Takový rozsah právní ochrany, jaký poskytuje ZSÚ, není v oblasti 

poskytování úvěrů nutný u většiny podnikatelů, kteří spadají do kategorie neprofesionální 

zákazník dle ZPKT. V oblasti poskytování úvěrů je naopak vhodnější ponechat smluvním 

stranám co nejvyšší míru smluvní volnosti, kterou by takové rozšíření rozsahu právní 

ochrany narušilo, a samotní klienti z řad větších podnikatelů by ve svém důsledku mohli 

být nepřiměřeně omezováni. 

Výrazné změny by takový přístup vyvolal i v oblasti platebního styku, která je 

v současné době postavena na principu rozlišování kogentnosti a dispozitivnosti 

jednotlivých ustanovení. Zavedením kategorizace klientů dle ZPKT by se podobně jako 

v oblasti spotřebitelských úvěrů výrazně rozšířilo množství subjektů. Dispozitivnost 

povinností dle ZPS platí totiž pro všechny, kdo nejsou spotřebitelé a pokud by se 

zavedením kategorizace klientů takový rozsah omezil na subjekty, které nejsou 

neprofesionálními zákazníky, byla by vysoká míra ochrany poskytována i mnohým 

subjektům, které ji v oblasti platebních služeb nepotřebují. Platební styk, respektive 

platební služby obecně jsou v dnešní době rozmachu bezhotovostních plateb nedílnou 

součástí téměř každého podnikání a dá se tedy rozumně předpokládat (na základě 

domněnky odbornosti dle ustanovení § 5 občanského zákoníku), že uživatel bude 

disponovat poměrně velkou mírou znalosti této problematiky. Tudíž potřebný rozsah 

ochrany se zde dle mého názoru zužuje. 

V oblasti distribuce pojištění by zavedení kategorizace klientů dle ZPKT 

způsobilo také problémy, avšak menšího významu a závažnosti. Současná situace, kdy je 
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nižší míra ochrany poskytována při pojištění velkých pojistných rizik, by se tím změnila 

a distributoři pojištění by měli určité povinnosti i vůči některým podnikatelům, kteří by 

jinak vzhledem k oboru svého podnikání tuto ochranu nezískali. Dle mého názoru by 

takový postup byl přehlednější, více by reflektoval nároky na ochranu klientů oproti 

zájmům samotných pojišťoven a došlo by k významnějšímu naplnění požadavku na 

ochranu klienta jakožto slabší strany. 

Vzhledem k výše uvedeným problémům je zřejmé, že slepé zavedení kategorizace 

klientů dle ZPKT do všech ostatních odvětví nelze považovat za nejlepší možný postup. 

Do právního řádu by se tím vnášelo nepřiměřené omezení smluvní svobody a ve svém 

důsledku by mohlo docházet k vnucování právní ochrany i na místech, kde není nutná 

a v některých situacích ani žádoucí. 

4.2 Varianta B 

Další variantou, která by reflektovala výše uvedené nedostatky, ale přesto 

poskytovala vyšší míru jednotnosti v kategorizaci klientů, by bylo převzetí terminologie 

ZPKT s tím, že by se kritéria pro zařazení klienta do určité kategorie v jednotlivých 

oblastech lišila tak, aby více reflektovala potřebu ochrany jednotlivých skupin klientů.  

Výhody tohoto přístupu lze spatřovat zejména v tom, že by se takto zpřehlednila 

situace na trhu, klienti by měli větší přehled o svých právech a finanční instituce by 

získaly větší přehled o svých povinnostech vůči jednotlivým klientům. Také by se mohl 

eliminovat výrazný rozdíl mezi právní ochranou spotřebitelů a drobných podnikatelů. Ti 

se ve vztahu s finančními institucemi často vyskytují v postavení, kdy zdroje, možnosti, 

znalosti a zkušenosti mají obdobné jako spotřebitel, ale ochranu stejně nízkou jako 

jakýkoli jiný velký podnik. Tuto mezeru současné právní úpravy spatřuji zejména 

v oblasti poskytování úvěrů a v oblasti platebního styku. 

Nedostatky tohoto přístupu jsou však rovněž početné. Prvním a asi 

nejvýznamnějším nedostatkem by byla nutnost rozsáhlých novelizací nutných k zavedení 

takto výrazné systematické změny. Je také nutné zmínit, že by se takovou změnou Česká 

republika výrazně odklonila od unijní legislativy v této oblasti. Vzhledem k tomu, že 

většina finančních institucí působících na českém trhu patří mezi nadnárodní korporace 
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podnikající v mnoha zemích na světě,103  měla by taková změna spíše negativní dopad na 

jejich činnost způsobený nejednotností právní úpravy s úpravou v ostatních členských 

státech Evropské unie. Za nedostatek tohoto řešení lze považovat i to, že by zavedení 

tohoto režimu rozšířilo množství zásahů státu do soukromoprávních vztahů a tím by se 

omezila svoboda podnikání finančních institucí a klientů z řad podnikatelů. Dále by se 

tak prohluboval proces publicizace soukromého práva popsaný v druhé kapitole této 

práce. 

V případě, kdy by se výše uvedený systém podařilo prosadit na unijní úrovni, by 

dle mého názoru pozitiva převažovala nad negativy a ve svém důsledku by takový systém 

působil výhodně pro všechny zúčastněné. Pro finanční instituce a zejména pro banky, 

které poskytují široký okruh produktů a služeb, by bylo dle mého názoru velkým 

přínosem sjednocení terminologie a zpřehlednění legislativy, kterého by zavedením 

tohoto systému bylo dosaženo. Tato výhoda by dle mého názoru převýšila negativum 

v podobě zvýšení množství povinností vůči některým skupinám jejich klientů. Pro 

spotřebitele by se míra ochrany nijak nesnížila, zatímco pro klienty z řad drobných 

podnikatelů by se podařilo do jisté míry narovnat současný stav faktické nerovnosti ve 

vztazích s finančními institucemi. Pro klienty by bylo přínosem i to, že díky zpřehlednění 

legislativy by měli větší přehled o svých vlastních právech. Celkově se domnívám, že 

podobná změna by měla pozitivní dopad na oblast poskytování finančních služeb 

a posílila by právní jistotu v této oblasti. Ta by však paradoxně mohla být oslabena 

z důvodu nutnosti značných novelizací, jež by s sebou nový systém přinesl, zejména 

vezmeme-li v úvahu, k jak výrazným regulatorním změnám v této oblasti v posledních 

letech došlo. 

4.3 Varianta C 

Na základě výše uvedeného se nabízí ještě další výrazně minimalističtější řešení, 

které sice nepřináší žádný posun z hlediska zpřehlednění a sjednocení sektorových 

právních předpisů, ale částečně by řešilo současný stav faktické nerovnosti v postavení 

drobných podnikatelů vůči finančním institucím. Vzhledem k tomu, že v současné době 

se pro poskytování většiny finančních služeb využívají smlouvy adhezního typu, by 

                                                 

103 Bankovní sektor. Česká bankovní asociace [online], [cit. 2018-06-20]. Dostupné z: https://www.czech-

ba.cz/cs/bankovni-sektor. 

https://www.czech-ba.cz/cs/bankovni-sektor
https://www.czech-ba.cz/cs/bankovni-sektor
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alespoň drobné řešení problému představovala novelizace ustanovení § 1801 občanského 

zákoníku. Zde je zaveden princip kogentnosti ustanovení o smlouvách uzavíraných 

adhezním způsobem se spotřebitelem, avšak podnikatelé se od tohoto režimu mohou 

odchýlit. Dle mého názoru je schopnost drobných podnikatelů posoudit dopad takového 

odchýlení podobná schopnosti spotřebitele. Podobný názor zastával i ZPS 2009 ve vztahu 

k oblasti poskytování platebních služeb. Nebylo by však vhodné vyloučit možnost 

odchýlit se od ustanovení §§ 1799 a 1800 OZ ve vztahu s drobnými podnikateli zcela. 

Jako vhodné řešení se nabízí přístup, který zavádí ZPKT ve vztahu k žádosti o změnu 

kategorizace jednotlivých klientů. Ustanovení § 2b odst. 2 ZPKT zavádí náležitosti 

žádosti neprofesionálního zákazníka o přesun do kategorie profesionálních zákazníků na 

žádost. Podobný princip by bylo vhodné zavést i ve vztahu k dispozitivnosti ustanovení 

§§ 1799 a 1800 OZ. Drobní podnikatelé by tak měli možnost se od těchto ustanovení 

odchýlit, nicméně pro platnost takového odchýlení by byl vyžadován jednoznačný projev 

vůle drobného podnikatele. Tento projev vůle by zároveň obsahoval prohlášení o tom, že 

jednajícího podnikatele druhá smluvní strana dostatečně informovala o dopadu a rizicích 

takového ujednání. Tedy jednalo by se o určitou modifikaci informovaného souhlasu, jak 

jej občanský zákoník zná v souvislosti se zásahem do tělesné integrity.104 

Výhody tohoto třetího potenciálního řešení spatřuji zejména v relativní 

jednoduchosti jeho případného přijetí, jelikož se jedná pouze o změnu jediné vnitrostátní 

normy. Nenastal by zde tedy výše popsaný problém s odklonem od unijní legislativy 

a drobní podnikatelé by takto získali vyšší míru ochrany před jednostranně nevýhodnými 

doložkami. Riziko dispozitivnosti těchto ujednání totiž spatřuji zejména v tom, že drobný 

podnikatel si ujednání o vyloučení aplikace daných ustanovení nemusí všimnout 

vzhledem ke složitosti smluvní dokumentace, která často poskytování finančních služeb 

charakterizuje. Podnikatel rovněž nemusí být schopen správně vyhodnotit, jaký vliv 

takové ujednání bude na budoucí smluvní vztah mít a jaká rizika z toho pro něj plynou. 

Nevýhody výše uvedeného řešení vyplývají částečně z jeho výhod. Jedná se totiž 

pouze o dílčí drobné řešení jednoho konkrétního nedostatku, kterým současná právní 

úprava trpí. Neřeší se tak zásadnější problém, jenž spočívá zejména v komplikovanosti, 

nejednotnosti a nepřehlednosti současné legislativy. Toto řešení rovněž nijak neadresuje 

                                                 

104 Ust. § 93 odst. 1 věta první občanského zákoníku. 
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problematický nedostatek informovanosti malých a drobných podnikatelů o některých 

nabízených službách. Vzhledem k čím dál větší složitosti některých produktů tyto 

subjekty často nedokáží vyhodnotit výhody a rizika nabízených produktů (obdobně jako 

významněji chráněný a mnohdy lépe informovaný spotřebitel) a není v jejich možnostech 

porovnat nabídky od různých poskytovatelů. Dostupnost odborné rady v této oblasti je 

u nich obdobně nízká jako v případě spotřebitelů, neboť oproti nim nemají výrazně vyšší 

finanční ani personální zdroje. 
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Závěr 

V úvodu této práce jsem si jako cíl stanovil analyzovat konstrukci právní ochrany 

klientů finančních institucích se zaměřením na analýzu kategorizace klientů dle 

jednotlivých sektorových zákonů a na identifikaci případných nedostatků a mezer 

v současné právní úpravě. Vzhledem k šíři předmětného tématu jsem se omezil pouze na 

nejvýznamnější příklady institutů právní ochrany, na nichž jsem výše uvedenou 

kategorizaci klientů demonstroval. Předmětem analýzy byly ve značném rozsahu i právní 

předpisy Evropské unie, které vzhledem k vysoké míře harmonizace této oblasti 

představují významný zdroj informací. 

K tomu, abych mohl systém ochrany klientů přehledně popsat, bylo nutno nejprve 

přistoupit k definování klíčových pojmů a vymezení východisek samotné existence 

ustanovení, jež klienty při styku s finančními institucemi chrání. To nejzákladnější 

východisko představuje princip ochrany slabší strany, který se uplatňuje napříč celým 

právním řádem, finanční právo nevyjímaje. Pro účely práce jsem také nadefinoval dva 

typy ochrany, které právní řád klientům nabízí, a to ochranu institucionální a ochranu 

normativní, přičemž práce se věnuje výhradně ochraně normativní. 

Jednotlivé úpravy, v nichž se tato normativní ochrana vyskytuje, se navzájem 

významně liší, co se týče přístupu k chráněným subjektům. Přístup ZPS lze stručně 

charakterizovat jako systém postavený na rozlišování kogentních a dispozitivních norem, 

přičemž vyšší míru ochrany v podobě kogentního charakteru ochranných norem požívají 

výhradně spotřebitelé. Toto představuje změnu oproti dřívější právní úpravě, ke které 

přistoupil český zákonodárce přesto, že směrnice PSD II stejně jako její předchůdkyně 

umožňuje stanovení intenzivnější ochrany i pro drobné podnikatele.  

Pro systém ZPKT je pak typická propracovaná, leč mnohdy až přehnaně 

komplikovaná systematika čtyř různých kategorií klientů, mezi nimiž je subjektům 

umožněno se na žádost přesouvat a vlastním jednáním tak docílit změny míry 

poskytované ochrany. Tento systém dle mého názoru nejlépe vystihuje stupně potřebné 

ochrany jednotlivých typů zákazníků a zároveň klade evidentní důraz i na smluvní 

volnost. Kategorie nejšíře chráněných osob dle ZPKT je ve srovnání s ostatními sektory 

velice široká, nicméně vzhledem k specifickému charakteru investičních služeb se 

domnívám, že je na místě. Úspěšné využívání investičních služeb vyžaduje velice 
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specifické rozhodovací schopnosti, což v kombinaci s vysokým rizikem případných ztrát 

odůvodňuje vysokou míru ochrany pro širší okruh subjektů. 

Ochrana v rámci poskytování spotřebitelských úvěrů vcelku předvídatelně dopadá 

pouze na spotřebitele. Vyniká svou přehledností a jednoznačností, avšak na úkor 

nedostatečné ochrany pro menší podniky a drobné podnikatele typu OSVČ, kteří by si dle 

mého názoru zasloužili podobnou, ne-li stejnou míru ochrany jako spotřebitelé.  

Další popsaný systém - ochrana při distribuci pojištění - váže svou kategorizaci 

na tři různé faktory, kterými jsou odvětví, charakter subjektu jako profesionála a peněžní 

limit, respektive jejich vzájemnou kombinaci. V závislosti na naplnění těchto kritérií se 

pojistné riziko může posuzovat jako velké a v takovém případě se předmětné ochranné 

instituty připravovaného zákona o distribuci pojištění neaplikují. Vzhledem k nastavení 

těchto kritérií zde mohou vznikat mezery zejména v ochraně u menších podnikatelů. 

Hlavní nedostatek této úpravy však vidím hlavně v určité obskurnosti relevantního 

ustanovení, které definuje nechráněná velká pojistná rizika. Jednoznačnosti 

a přehlednosti úpravy by prospělo explicitní provázání připravovaného zákona 

o distribuci pojištění se zákonem o pojišťovnictví formou jednoznačného odkazu na 

předmětnou definici, které by i laikovi umožnilo posoudit míru ochrany v konkrétním 

případě. 

Dle mého názoru každá z analyzovaných úprav nabízí prostor pro zlepšení a 

zpřehlednění, úpravu by navíc bylo vhodné alespoň částečně sjednotit. Z toho důvodu 

jsem ve finální kapitole vypracoval tři varianty možného řešení, které by přispěly k větší 

právní jistotě a sjednotily mezi sebou jednotlivé systémy, případně alespoň řešily dílčí 

nedostatky současné právní úpravy. Bohužel případné snahy o realizaci těchto koncepcí 

naráží na řadu problémů, zejména v souvislosti s harmonizací unijním právem 

a následnou nejednotnost se zbytkem Evropy v případě, kdy by se český zákonodárce 

vydal cestou sjednocování. Nutnost rozsáhlých novelizací by pak představovala velký 

zásah do právní jistoty, a to zejména s ohledem na významnou legislativní činnost 

momentálně probíhající v této oblasti. 

Z uvedených variant bych za nejperspektivnější označil variantu B, nicméně její 

přijetí naráží na výše uvedené problémy a dala by se fakticky realizovat pouze na úrovni 

unijní legislativy tak, aby se zároveň sjednotila úprava na většině kontinentu. Realisticky 
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přijatelná je pak v zásadě jedině varianta C, která bohužel řeší spíše dílčí nedostatky 

a nepřispěla by k výraznější unifikaci. 

Zatímco jednotlivé části mojí práce ukazují rozdíly v míře a rozsahu ochrany 

klientů napříč odvětvím, práce jako celek nabízí komplexní srovnání těchto odlišných 

přístupů včetně jejich nedostatků. Každá z popisovaných sektorových úprav přistupuje 

jinak ke dvěma základním principům, které byly vymezeny na začátku práce, tedy 

k autonomii vůle a ochraně slabší strany. Právě vzájemná kombinace a poměr těchto dvou 

východisek v rámci poskytované ochrany jí propůjčuje specifický charakter. V systému, 

kde jeden subjekt požívá několika různých specifických ochran v závislosti na 

poskytované službě pak logicky lze vedle pozitiv jednotlivých odvětví objevit i mezery. 

Následující roky ukážou, zda si těchto mezer povšimne i zákonodárce a nastavený systém 

ochrany podrobí dalším revizím. 
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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 
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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. 

Klíčová slova: [klient, ochrana slabší smluvní strany, finanční instituce] 
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The legal protection of clients of financial institutions 

Abstract 

The first chapter focuses on the definition of basic concepts essential to the subject 

of this work. Emphasis was placed on defining the term of client in relation to the notion 

of a customer who is often used in positive law at both European and national level. 

Furthermore, the concept of consumer is defined, which is a generally used category of 

customers and is offered the highest legal protection. The notion of financial institution 

and the concept of legal protection are also important in defining the scope of this work. 

Given the diversity of the current financial services market, in the rest of my thesis I have 

focused only on the most important providers of financial services and the legislation 

governing their activities. The concept of legal protection is defined in the sense of 

division into institutional and normative legal protection, with the focus being on 

normative protection. 

The aim of the second chapter was to describe the basic aspects of two 

complementary principles of law as the theoretical basis of legal protection of clients, 

which are the concept of autonomy of will and the protection of the weaker party. The 

principle of protection of the weaker party and its modality of consumer protection has 

been introduced from the point of view of current developments in this area, and I have 

also focused on the extent to which this principle should be introduced in order not to 

limit the freedom of contract inappropriately. At the end of this chapter, I introduced the 

current trend of private law being publicized. 

In the third and most extensive chapter of this work, I analyze the most important 

legislation and its possible European basis, which contain legal norms aimed at protecting 

clients of financial institutions. The chapter is divided into general legislation, which has 

broader focus than just the activities of financial institutions, and specific sectoral acts 

whose scope is limited to the provision of financial services and specific institutions and 

the legal protection of their clients. 

The most detailed analysis is subject to individual sectoral acts. The significance 

of this analysis is mainly due to the major changes that these have recently gone through 

and will continue to go through in the coming months. Firstly, I am introducing a new 
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Payment System Act which came into effect on 13 January 2018 and transposed in 

particular the PSD 2 directive. I am focusing on the approach of this legislation to the 

protection of individual groups of payment service users where there has been a departure 

from the original legislation in relation to small businesses. The Capital Market 

Undertakings Act, which contains the most detailed and most elaborate way of 

categorizing clients is subject to a detailed review. The analysis also focuses on a draft of 

the Distribution of Insurance Act, which transposes the IDD directive and is currently in 

an advanced stage of the legislative process. 

The final chapter presents possible alternatives for addressing deficiencies and 

gaps identified in the previous analysis of individual legal regulations. Alternative 

approaches are presented with their positives and negatives. 

Key words: [client, the protection of weaker party, financial institution] 


