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1. Úvod 

 

Na oblast kapitálových, resp. finančních trhů obecně, byla v období posledních let upřena 

zvýšená pozornost v souvislosti s negativními a relativně dlouho trvajícími důsledky finanční 

krize, která svým rozsahem zasáhla území Spojených států, vyspělé ekonomiky západní Evropy 

(včetně Velké Británie, Francie či Německa), a další rozvíjející se ekonomiky, Českou 

republiku nevyjímaje.  

Jako jednu z uváděných příčin světové finanční krize byly označovány zvláštní investiční 

nástroje, zpravidla úvěrové deriváty, ale také cenné papíry navázané na úvěrové portfolio, 

složené většinou z hypoték spotřebitelů. S těmito produkty se hojně obchodovalo zejména 

na americkém trhu, který měl spolu se - zřejmě v této oblasti nejrozvinutějším - trhem ve Velké 

Británii největší podíl na celosvětovém obchodování. Tyto produkty umožňovaly, mimo jiné, 

přenášet úvěrové riziko spojené s dluhovými závazky, aniž by současně docházelo 

k obchodování s danými dluhovými závazky. Samozřejmě platilo a nadále platí, že oddělení 

úvěrového rizika od příslušného dluhového závazku sice získalo určitou míru nezávislosti, 

avšak díky komplexitě daných produktů a citlivosti na související ekonomické a jiné ukazatele 

(včetně hodnoty podkladového aktiva) se tyto zvláštní typy investičních nástrojů ukázaly být 

značně rizikovými, když často rovněž ztratily na své tržní hodnotě anebo přestaly být prakticky 

likvidními. Typickým příkladem byly takzvané credit default swapy (CDS) či formy syntetické 

sekuritizace označované jako credit linked notes (CLN), případně collateral debt obligations 

(CDO). 

Je zřejmé, že řada profesionálních i neprofesionálních účastníků finančního trhu mohla 

ve světle výše uvedeného uvažovat o tom, zda je regulace obchodování s těmito investičními 

produkty, zejména deriváty, dostatečná a zda poskytuje účastníkům finančního trhu náležitou 

ochranu při investování.  Ještě před krizí se přitom objevily i ojedinělé názory některých kritiků1 

uvádějící, že deriváty jsou právně i ekonomicky součástí hazardních her, slouží ke krácení daní, 

a celkově je vůbec nelze považovat za investiční nástroje. 

S odstupem času se nicméně jako hlavní důvody finanční krize ukázaly především vzájemná 

nedůvěra protistran v rámci bilaterálně uzavíraných transakcí a nedostatečná transparence 

imanentní obchodům uzavíraným v rámci OTC trhu (Over the Counter Market), které vedly 

                                                           
1 JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty v praxi. 2., upr. vyd. Praha: Grada, 2010. Finanční trhy a instituce, 

s. 624. ISBN 978-80-247-3696-9. 
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k tak zásadně negativním dopadům na likviditu trhu a v některých případech až k bankrotům 

řady bankovních ústavů a dalších finančních subjektů. 

Regulace obchodování s deriváty je současně vystavena mnoha vlivům neprávní povahy. 

Příkladem může být politický vliv na podobu regulací deklarovaného oprávněného zájmu, a to 

na úkor stanovení transparentních a obchodně předvídatelných pravidel trhu nebo předpokladů 

pro jeho řádné fungování. V tomto ohledu lze poukázat kupříkladu na rozdílný vývoj 

implementace regulace Dodd-Frank ve Spojených státech amerických a regulace MiFID I 

v Evropě a následné reakce trhu a dalších účastníků na nová pravidla, zejména reportingové 

povinnosti. Zajímavou korelaci mezi přijímáním regulací v době krize, případně bezprostředně 

po ní, a postupným rozvolňováním takových pravidel v době pozdější popsal autor Jighad 

Dagher ve své práci srovnávající historický přehled finančních krizí a regulatorních iniciativ 

s tím spojených2. Velmi aktuálně pak bylo možné sledovat bezprecedentní dopady politických 

rozhodnutí jako grexit či brexit na fungování finančních trhů a regulaci s tím související. 

Zejména v případě brexitu se hovořilo o negativních dopadech možného vychýlení 

synergického procesu založeného na vzájemně kompatibilním regulatorním režimu Velké 

Británie a Spojených států amerických3, když Londýn dlouhodobě zastával klíčové finanční 

centrum pro evropský, potažmo světový trh. Zpřetrhání, případně pozastavení doposud 

jednotného přístupu k jednotlivým regulatorním oblastem, by totiž mohlo mít nepříznivý vliv 

na vzájemnou konkurenceschopnost investičních firem ve Spojených státech amerických a 

euroregionu.  

Spolu s politickou nejistotou je další výzvou i časový souběh několika zásadních regulatorních 

reforem v průběhu let 2018 a 2019, aniž měla poslední větší investiční regulace (MiFID II) 

dostatek času pro své náležité zavedení do systému finančního trhu. Nešlo totiž jen o příliv řady 

změn spojených s regulací MiFID II, nýbrž také o nástup regulace distribuce retailových 

produktů (tzv. nařízení PRIIPs), regulace stanovující pravidla ochrany osobních údajů 

(tzv. nařízení GDPR), regulace pro zajištění přesnosti, spolehlivosti a integrity tzv. benchmarků 

(indexů) (tzv. nařízení BMR), regulace týkající se transparentnosti u obchodů zajišťujících 

                                                           
2 DAGHER, Jighad. Regulatory Cycles: Revisiting the Political Economy of Financial Crises, IMF Working 

Paper, WP/18/8 [online], 2018 [cit. 2018-01-15]. ISBN 9781484337745. Dostupné z: 

https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2018/01/15/Regulatory-Cycles-Revisiting-the-Political-

Economy-of-Financial-Crises-45562. 
3 K tomuto implementačnímu procesu například studie Managed Funds Association ze dne 19. října 2017 – 

Comparative analysis of CFTC and EU MiFID II/MiFIR derivatives and transparency regimes and MFA 

recommendations to facilitate comparability/equivalence. Bližší informace jsou dostupné zde: Managed Funds 

Association [online]. Washington D.C., 2019 [cit. 2019-09-23]. Dostupné z: https://www.managedfunds.org/. 

https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2018/01/15/Regulatory-Cycles-Revisiting-the-Political-Economy-of-Financial-Crises-45562
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2018/01/15/Regulatory-Cycles-Revisiting-the-Political-Economy-of-Financial-Crises-45562
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financování a vztahující se na veškeré finanční nástroje poskytované jako kolaterál 

(tzv. nařízení SFTR), či regulace pro reporting povinných bankovních subjektů se zaměřením 

na úvěrové riziko z úvěrových či jiných finančních operací (tzv. ANACREDIT). Jednotliví 

účastníci trhu jsou tak často nuceni k vynaložení vysokých nákladů pro přizpůsobení se novým 

požadavkům či jen k posouzení souvisejících rizik. Nezřídka dochází k vytváření bariér pro 

přístup a působení na příslušném trhu a následnému přehodnocení obchodních modelů 

dotčených poskytovatelů regulovaných služeb.  

Zatímco regulace MiFID I byla silně orientována na akciové trhy a související produkty, 

pozdější implementace MiFID II a MiFIR znamenala zásadní dopad i na neakciové trhy, 

mimoburzovní trhy nevyjímaje. Tato nová regulace významně poznamenala většinu účastníků 

finančního trhu, když přizpůsobení novým požadavkům daleko přesahuje obvyklé obchodní 

zvyklosti uplatňované do té doby v příslušném finančním sektoru. 

Cílem této práce je předně vymezit a zanalyzovat právní regulaci obchodování s deriváty 

v České republice, a to v kontextu přijatých evropských směrnic dopadajících na regulaci 

finančních trhů a očekávaných změn v rámci již několik let probíhajících diskuzí na půdě 

amerických a evropských zákonodárců. Současně autor posoudí, zda je současná právní úprava 

obchodování s deriváty dostatečná z hlediska ochrany oprávněných zájmů účastníků trhu a 

transparence derivátového trhu v reakci na známé příčiny světové finanční krize z roku 2008. 

Autor v rámci této práce bude využívat zejména metody analyticko-syntetické ve spojení s 

metodou deskriptivní, v určité míře pak autor aplikuje rovněž metodu komparativní. 

Práce klade důraz na pravidla jednání se zákazníky uplatňovaná při obchodování s deriváty, 

oblast licenční (udělování povolení jednotlivým poskytovatelům investičních služeb či 

organizační předpoklady) je řešena jen okrajově. Vzhledem k tomu, že finanční trh je jeden 

z nejrychleji se rozvíjejících trhů (včetně oblasti derivátů), nemůže tato práce postihnout 

veškeré právní aspekty obchodování s deriváty relevantní. 

Vzhledem k tomu, že záměrem této práce je posouzení vybraných otázek souvisejících 

s obchodováním s deriváty v rámci finančního trhu, se práce věnuje výlučně derivátům, které 

lze charakterizovat jako investiční nástroje ve smyslu ZPKT. Tento přístup je odůvodněn 

především tím, že komoditní či jiné deriváty, nespadající pod investiční nástroje, nelze přímo 

považovat za instrumenty finančního trhu. Současně v této práci nebude záměrně věnována 
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pozornost vymezení derivátů v rámci českých či mezinárodních účetních postupů4 ani daňovým 

aspektům derivátů, přestože se jedná o problematiku neméně významnou a do značné míry 

ovlivňující míru využití derivátů zejména u podnikatelských subjektů. 

První část práce se věnuje vymezení a charakteristice derivátů. Dále je stručně rozebírána 

moderní historie regulace oblasti obchodování s deriváty, kterážto byla definována 

v posledních dvaceti letech, autor následně analyzuje a srovnává dvě průlomové regulace 

evropského práva, a to směrnice obecně známé jako MiFID I a MiFID II. Před hlavní částí 

práce věnované specifikům obchodování s deriváty je dán prostor rovněž vymezení subjektů 

finančního trhu, neboť jejich role při sjednávání derivátových operací je - ve srovnání s jinými 

produkty finančního trhu - rozhodující.  

Závěrem autor analyzuje a hodnotí vybraná otevřená témata vyplývající z implementace 

regulace MiFID II s přihlédnutím k praktickým zkušenostem v dané oblasti na základě 

předchozí praxe u regulovaného subjektu poskytujícího investiční služby. 

Není-li níže stanoveno jinak, vychází práce z právního stavu ke dni 31. 10. 2019. 

  

                                                           
4 Více o problematice účetních a daňových aspektů obchodování s deriváty např. JÍLEK, Josef. Finanční a 

komoditní deriváty v praxi. 2., upr. vyd. Praha: Grada, 2010. Finanční trhy a instituce. 630 s. ISBN 978-80-247-

3696-9. 
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2. Charakteristika a povaha derivátů 

 

Zákon ZPKT ve znění platném po přijetí Novely MiFID I deriváty sice ještě nedefinoval, 

nicméně vymezil je v rámci taxativního výčtu investičních nástrojů, a to podle charakteristiky 

obsažené ve směrnici MiFID I. V odborné literatuře, stejně jako v důvodové zprávě k Novele 

MiFID I5, se lze setkat s rozdělením derivátů na tři základní skupiny, a to na: 

(i) finanční deriváty (srov. ustanovení § 3 odst. 1 písm. d) až f) ZPKT ve znění Novely 

MiFID I); 

(ii) komoditní deriváty (srov. ustanovení § 3 odst. 1 písm. g) až i) cit. zákona téhož 

znění); a  

(iii) exotické deriváty (srov. ustanovení § 3 odst. 1 písm. j) a k) cit. zákona téhož znění).  

Pro účely vymezení, kdy derivát je či není určen pro obchodní účely a kdy má znaky jiných 

derivátových investičních nástrojů ve smyslu ustanovení výše cit. odstavce písm. i) a k), 

poukazoval zákon na přímo použitelný předpis Evropských společenství, kterým se prováděla 

směrnice MiFID I, tj. na Prováděcí nařízení MiFID I. Ačkoliv lze ze směrnice MiFID I zákonem 

přenesený katalog derivátů označit jako téměř doslovný překlad jejího anglického znění, právě 

                                                           
5 Příslušná novelizace ZPKT tehdy vymezila deriváty ve svém ustanovení § 3 odst. 1 písm. d) až k) následovně: 

d) opce, futures, swapy, forwardy a jiné nástroje, jejichž hodnota se vztahuje ke kurzu nebo hodnotě cenných 

papírů, měnovým kurzům, úrokové míře nebo úrokovému výnosu, jakož i jiným derivátům, finančním indexům či 

finančním kvantitativně vyjádřeným ukazatelům, a ze kterých vyplývá právo na vypořádání v penězích nebo právo 

na dodání majetkové hodnoty, k níž se jejich hodnota vztahuje, 

e) nástroje umožňující přenos úvěrového rizika, 

f) finanční rozdílové smlouvy, 

g) opce, futures, swapy, forwardy a jiné nástroje, jejichž hodnota se vztahuje ke komoditám a z nichž vyplývá 

právo na vypořádání v penězích nebo právo alespoň jedné strany zvolit, zda si přeje vypořádání v penězích, není-

li využití tohoto práva odvislé od platební neschopnosti nebo jiné obdobné nemožnosti plnění, 

h) opce, futures, swapy a jiné nástroje, jejichž hodnota se vztahuje ke komoditám a z nichž vyplývá právo na 

dodání této komodity, a se kterými se obchoduje na regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské unie 

nebo v mnohostranném obchodním systému provozovaném osobou se sídlem v členském státě Evropské unie, 

i) opce, futures, swapy, forwardy a jiné nástroje, jejichž hodnota se vztahuje ke komoditám a z nichž vyplývá 

právo na dodání této komodity, které nejsou uvedené v písmenu h), nejsou určené pro obchodní účely a mají znaky 

jiných derivátových investičních nástrojů; zejména jde o ty, které jsou zúčtovány a vypořádány prostřednictvím 

vypořádacího systému nebo je jejich součástí dohoda o výzvě k doplnění zajištění, 

j) opce, futures, swapy, forwardy a jiné nástroje, jejichž hodnota se vztahuje ke klimatickým ukazatelům, 

přepravním tarifům, emisním povolenkám nebo míře inflace a dalším ekonomickým ukazatelům uveřejněným na 

úseku oficiální statistiky, a z nichž vyplývá právo na vypořádání v penězích nebo právo alespoň jedné strany zvolit, 

zda si přeje vypořádání v penězích, není-li využití tohoto práva odvislé od platební neschopnosti nebo jiné obdobné 

nemožnosti plnění, 

k) nástroje, jejichž hodnota se vztahuje k majetkovým hodnotám, právům, závazkům, indexům nebo 

kvantitativně vyjádřeným ukazatelům, které nejsou uvedené v písmenu j), nejsou určené pro obchodní účely a mají 

znaky jiných derivátových investičních nástrojů; zejména jde o ty, které jsou obchodovány na regulovaném trhu 

se sídlem v členském státě Evropské unie nebo v mnohostranném obchodním systému provozovaném osobou se 

sídlem v členském státě Evropské unie, jsou zúčtovány a vypořádány prostřednictvím vypořádacího systému nebo 

je jejich součástí dohoda o výzvě k doplnění zajištění. 
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ve výše poukazovaném odstavci k) došlo zřejmě nedopatřením českého zákonodárce 

k určitému rozšíření, resp. spojení kritérií rozhodných pro posouzení exotického derivátu 

jakožto investičního nástroje, neboť oproti evropské regulaci požadoval ZPKT ve vztahu 

k dotčeným derivátům nejen podmínku vykazování znaků jiného derivátového investičního 

nástroje, ale také to, aby nebyl daný derivát určen pro obchodní účely.  

V souvislosti s rozsáhlou komplexností derivátů a částečnou nemožností stanovení 

jednoznačných kritérií pro jejich určení navzájem bylo také ZPKT v souladu se směrnicí MiFID 

I výslovně potvrzeno, že jeden investiční nástroj může v závislosti na jeho vlastnostech vykázat 

znaky více investičních nástrojů.  

V rámci implementace regulace MIFID II převzal následně ZPKT některé definice přímo 

použitelných předpisů EU (zejména regulace MiFIR), mimo jiné i pojem „derivát“, „komoditní 

derivát“, „energetický derivát“, „deriváty zemědělských komodit“, „strukturovaný vklad“ či 

„strukturovaný finanční produkt“. Jak bylo uvedeno výše, ZPKT do té doby přímo neobsahoval 

definici pojmu derivát, pouze vymezoval některé typy derivátů prostřednictvím jejich 

charakteristických znaků. Právní teorie proto někdy odkazovala na vymezení tohoto pojmu 

podle příslušných účetních standardů6, které mohly podpůrně pomoci při jeho intepretaci, avšak 

podle názoru autora nemohly dostát obecně závazné definici použitelné bez dalšího na jakékoliv 

právní vztahy mezi stranami.  

Současně s tím došlo k úpravě katalogu investičního nástroje, dokonce rozšířeného i o 

povolenky na emise skleníkových plynů. Zahrnutí emisních povolenek mezi investiční nástroje 

a aplikace pravidel MiFID II na ně, bylo řadou účastníků trhu i některými regulátory včetně 

České národní banky vnímáno s rozpaky7. Vymezení derivátu v rámci přehledu investičních 

                                                           
6 Srov. definici pojmu derivát podle českých účetních standardů - České účetní standardy pro účetní jednotky, 

které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb. Derivátem se pro účely účetnictví rozumí finanční nástroj (finančním 

nástrojem se rozumí jakákoliv právní skutečnost, na jejímž základě vzniká finanční aktivum jednoho subjektu a 

finanční závazek nebo kapitálový nástroj jiného subjektu) současně splňující tyto podmínky: 

a) jeho reálná hodnota se mění v závislosti na změně úrokové sazby, ceny cenného papíru, ceny komodity, 

měnového kurzu, cenového indexu, na úvěrovém hodnocení (ratingu) nebo indexu, resp. v závislosti na jiné 

proměnné (tzv. podkladovém aktivu),  

b) který ve srovnání s ostatními typy kontraktů, v nichž je založena podobná reakce na změny tržních podmínek, 

vyžaduje malou nebo nevyžaduje žádnou počáteční investici,  

c) který bude vypořádán v budoucnosti, přičemž doba sjednání obchodu do jeho vypořádání je u něho delší než u 

spotové operace. 
7 Viz. Stanovisko České národní banky k návrhu nové směrnice o trzích finančních nástrojů (MiFID II) a nařízení 

o trzích finančních nástrojů (MiFIR). Kompletní stanovisko je dostupné zde: Česká národní banka: Stanovisko 

České národní banky k návrhu nové směrnice o trzích finančních nástrojů (MiFID II) a nařízení o trzích finančních 

nástrojů (MiFIR) [online]. 2011 [cit. 2019-09-23]. Dostupné z: https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/dohled-

financni-
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nástrojů bylo kromě drobného upřesnění dosavadní definice taktéž modifikováno, když nad 

rámec tradičního rozlišení jednotlivých typů došlo k výslovnému zahrnutí investičního cenného 

papíru mezi investiční nástroje. Investiční cenný papír byl definován v ustanovení § 3 odst. 2 

písm. e) ZPKT jako cenný papír, ze kterého vyplývá právo na vypořádání v penězích a jehož 

hodnota je určena hodnotou investičních cenných papírů, měnových kurzů, úrokových sazeb, 

úrokových výnosů, komodit nebo finančních indexů či jiných kvantitativně vyjádřených 

ukazatelů. 

Výše uvedená vlastnost derivátů vykazovat znaky jiných investičních či finančních produktů, 

nebo dokonce i nefinančních produktů, vedla (a stále vede) v praxi k různým 

recharakterizačním problémům, negativně se projevujícím v rovině veřejného i soukromého 

práva. Z pohledu veřejnoprávního bylo možné vnímat například existenci rizik spojených s ne 

zcela jednoznačnou aplikací některých zákonných pravidel upravujících plnění povinností pro 

poskytovatele investičních služeb. V případě porušení zákonných pravidel mohly být ze strany 

regulátora uloženy poskytovateli investičních služeb peněžité i nepeněžité sankce, včetně 

odebrání příslušného povolení k poskytování investičních služeb. V oblasti soukromoprávní 

pak mohly strany uzavírající derivátový obchod čelit zejména riziku možné právní nejistoty 

s ohledem na posouzení obchodu jako neplatného v důsledku porušení závazných pravidel 

poskytovatelem investičních služeb. K tomu například článek autorů Touška a Pavlů, kteří 

dospěli k závěru podporujícímu zachování platnosti takových obchodů pro nedostatek příčinné 

souvislosti.8  

Hovoříme-li o soukromoprávní odpovědnosti spojené s obchodováním s deriváty, je vhodné 

upozornit na vymezení daného smluvního vztahu ve smyslu platné civilní právní úpravy. Na 

otázku, zda jde vždy výlučně o bilaterální vztah mezi stranami derivátového obchodu, lze 

odpovědět, že zpravidla ano - avšak ne ve všech případech, alespoň ne bez dalšího, jak bude 

detailněji popsáno dále v této práci zejména v části věnované subjektům derivátového trhu, 

respektive poskytování investičních služeb prostřednictvím zprostředkovatele.  

                                                           
trh/.galleries/legislativni_zakladna/stanoviska_cnb/download/navrh_smernice_mifid_ii_a_narizeni_mifir_stanov

isko_cnb.pdf 
8 Viz. TOUŠKA, Mikuláš; PAVLŮ, Robert. Soukromoprávní důsledky porušení veřejnoprávní regulace nejen v 

sektoru finančních služeb. Právní rozhledy. 2011, ročník 19., číslo 5., s. 174. ISSN 1210-6410. Jak autoři 

v odborném článku konstatují, „pokud totiž byla i přes porušení regulatorní povinnosti na straně A platně uzavřena 

smlouva mezi A a B, včetně toho, že B nejednala v omylu ve smyslu § 49a ObčZ, pak nemůže být příčinná souvislost 

mezi tím, že A porušila regulatorní povinnost a tím, že majetek B se zmenšil v důsledku toho, že B musela ze 

smlouvy plnit.” 
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Autorka Krupová ve svém pojednání o právních aspektech derivátů9 došla k závěru, že smluvní 

vztah obchodování s deriváty mezi tuzemskými subjekty10 lze nejpřiléhavěji podřadit pod 

inominátní, tedy nepojmenovaný smluvní vztah. Takový závěr je podle autora bezesporu 

správný, a to typicky ve vztahu k OTC derivátovým transakcím. Ačkoliv lze pro úplnost 

upozornit na další relevantní souvislosti jako požadavky na spotřebitelské smlouvy11 v případě, 

že jedna ze smluvních stran spadá pod definici spotřebitele ve smyslu občanského zákoníku. 

V případě burzovních derivátů však není vyloučeno, aby byl takový smluvní vztah založen 

výlučně na pojmenované smlouvě, zejména kupní smlouvě či obstaravatelské smlouvě. 

S přijetím nového občanského zákoníku bylo lze ještě polemizovat ohledně podřazení 

smluvního vztahu pod tzv. odvážné smlouvy12. O tom však níže v této práci v souvislosti 

s recharakterizačním rizikem derivátů jako sázka či pojištění. 

V souvislosti s diskuzí o riziku recharakterizace derivátů nelze opomenout hlavní důvody pro 

uzavírání derivátů, za které se zásadně považují zajištění, spekulace a arbitráž. Tyto důvody 

jsou přitom společné investičním nástrojům obecně13. V praxi se lze setkat také s dalšími 

důvody uzavírání derivátů, a to ve snaze snížit transakční náklady14, nabízet zaměstnanecké 

motivační opční programy, vyhovět regulatorním specifikům, požadavkům účetních předpisů 

či za účelem snížení daňové povinnosti. Výše bylo již stručně poznamenáno, že některé 

z vlastností či funkcí derivátů lze identifikovat také u jiných finančních i nefinančních produktů. 

Ve světle těchto skutečností se právní teorie zabývá především srovnání derivátů s cennými 

papíry, vklady, pojištěním, zajišťovacími instituty či dokonce se sázkami a hrami. 

2.1. Srovnání derivátů a cenných papírů 

 

V rámci srovnání derivátů s cennými papíry lze identifikovat relativně mnoho společných 

vlastností či znaků. Začlenění derivátů do zákona o cenných papírech (k tomuto tématu blíže 

viz kapitola popisující vývoj moderní regulace) mohlo samo o sobě mylně vyvolat dojem, že 

                                                           
9 Viz. článek autora KRUPOVÁ, Tereza. Právní aspekty derivátů, Všehrd [online], ISSN: 1801-3678. [cit. 2012-

03-18]. Dostupné z: https://www.vsehrd.cz/clanek/pravni-aspekty-derivatu_99bdf566-086d-4943-a6d4-

6276d1c1658a. 
10 Pro úplnost autor uvádí, že v souladu s mezinárodním právem soukromým není vyloučeno, aby se smluvní 

vztah řídil cizím rozhodným právem. V praxi standardně uzavírané ISDA rámcové smlouvy jsou podřízeny 

anglickému právu, případně právu státu New York. Proto cizí právní řád může stanovit jinak, avšak tato 

problematika není předmětem této práce. 
11 Srov. ustanovení § 1810 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník. 
12 Srov. ustanovení § 2756 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník. 
13 PAVLÁT, Vladislav. Kapitálové trhy. 2., dopl. vyd. Praha: Professional Publishing, c2005. Finanční trhy a 

instituce. s. 48. ISBN 80-864-1987-8. 1018-5941. 
14 POLOUČEK, Stanislav. Peníze, banky, finanční trhy. 2., dopl. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2009. Beckovy 

ekonomické učebnice. s. 76. ISBN 978-80-7400-152-9. 1018-5941. 

https://www.vsehrd.cz/clanek/pravni-aspekty-derivatu_99bdf566-086d-4943-a6d4-6276d1c1658a
https://www.vsehrd.cz/clanek/pravni-aspekty-derivatu_99bdf566-086d-4943-a6d4-6276d1c1658a
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záměrem tehdejšího zákonodárce bylo vymezit derivát jako jeden z druhů cenného papíru, 

zejména vezmeme-li v potaz skutečnost, že cenné papíry jsou definovány v zákoně o cenných 

papírech demonstrativním výčtem. Takový demonstrativní výčet byl sice historicky omezen na 

některé další podmínky jako podoba cenného papíru či nutnost prohlášení takového předmětu 

za cenný papír zvláštním zákonem, avšak ze své podstaty nevylučoval tento výčet přesah i 

na deriváty. Důvod pro tento postup lze nicméně spatřit spíše ve skutečnosti, že v oblasti 

regulace kapitálových trhů měl zákon o cenných papírech zásadní význam a až do doby přijetí 

ZPKT představoval základní právní normu upravující poskytování služeb souvisejících mimo 

jiné i s deriváty. Dále si nelze nevšimnout systematického zařazení definice derivátů do 

tehdejšího znění zákona o cenných papírech, kdy namísto úvodních definičních ustanovení byly 

deriváty vymezeny až v ustanovení § 8a cit. zákona bez zjevné vazby na úvodní ustanovení.  

V právní teorii se lze setkat s tradičním vymezením cenného papíru jako listiny, ve které je 

inkorporováno určité majetkové právo, přičemž dané právo je s danou listinou spojeno tak úzce 

a neoddělitelně, že bez ní nemůže být uplatněno ani převedeno a se zánikem listiny rovněž 

zaniká15. Takové vlastnosti deriváty v drtivé většině beze sporu nemají, když se zpravidla 

nejedná o instrumenty vydané v podobě listiny s obdobným konstitutivním, legitimačním 

účinkem. Existují však výjimky, kdy k možnému souběhu v praxi dojít může. Jedná se 

například o cenné papíry označované jako warranty. Tyto produkty mohou v závislosti 

na konkrétních vlastnostech představovat nejen (i) cenný papír ve smyslu zákona o cenných 

papírech a (ii) derivát ve smyslu ZPKT, ale také (iii) investiční cenný papír ve smyslu cit. 

ustanovení ZPKT. Konkrétně by takový duh warrantu musel vykazovat následující znaky: (i) 

muselo by jít o cenný papír ve smyslu české či zahraniční právní úpravy, (ii) opravňoval by 

k nabytí, zejména ke koupi, směně či úpisu akcií, dluhopisů či obdobných cenných papírů a (iii) 

                                                           
15 Komise pro cenné papíry. Stanovisko č. STAN/14/2005 ze dne 21. prosince 2005: Povaha emisních povolenek z 

hlediska vymezení investičních nástrojů v § 3 ZPKT [online]. 2005 [cit. 2019-09-23]. Dostupné z: 

https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/dohled-financni-

trh/.galleries/legislativni_zakladna/archiv_KCP/download/get_dms_file345.pdf 
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byl by splněn znak obchodovatelnosti16 na kapitálovém trhu, ať již v rámci regulovaného trhu 

či mimo něj17. 

Obdobně jako u warrantů se v odborných kruzích vedly diskuze o povaze některých veřejně 

obchodovatelných cenných papírů, jejichž podkladovým aktivem byl derivát. Například 

v souvislosti se strukturovanými dluhopisy hovoří profesor Jílek o tzv. vložených derivátech18, 

jejichž prostřednictvím mají být neprofesionálním investorům přímo nabízeny deriváty, které 

tvoří podkladové aktivum daných strukturovaných dluhopisů. Pokud však tento názor vychází 

výlučně ze skutečnosti, že derivát je „vložen“ do cenného papíru, pak tento znak nemůže být 

hlavním kritériem pro určení takového cenného papíru jako derivátu. Je tomu tak zejména 

proto, že derivát nevystupuje v daném případě jako zvláštní nástroj sám o sobě, tj. nezávisle 

na daném cenném papíru. Tomu odpovídá v praxi i vymezení práv a povinností investora 

nabývajícího takový cenný papír. Tyto obvykle nezakládají investorům žádný přímý smluvní 

či jiný obdobný vztah k derivátu, neboť derivát zde slouží jen jako prostředek emitenta (tvůrce 

takového produktu) k dosažení příslušných vlastností cenného papírů, jako například možnosti 

participace na vývoji příslušného akciového indexu pomocí sjednaných opčních kontraktů 

(například opcí call) emitentem či jím pověřenou osobou. Příslušné nároky investorů s ohledem 

na obdobný cenný papír nevyplývají z takto emitentem či příslušnou osobou uzavřených 

derivátových kontraktů, nýbrž z emisní dokumentace takového cenného papíru (např. prospekt 

dluhového cenného papíru). Autor této práce je toho názoru, že strukturovaný dluhový cenný 

papír vykazující znaky investičního cenného papíru podle ustanovení § 3 odstavce 2 písm. e) 

účinného ZPKT, kdy se emitent zavazuje splatit jistinu v plném rozsahu k příslušnému dni 

splatnosti a současně zaplatit případný výnos závislý na výkonnosti vybraného tržního faktoru, 

by neměl být z výše uvedených důvodů označován jako derivát podle ustanovení § 3 odstavce 

1 písm. k) téhož zákona. V případě, že by se emitent zavázal splatit pouze část investorem 

                                                           
16 V souvislosti s pojmem „obchodovatelnost na kapitálovém trhu“ je zajímavé upozornit na skutečnost, že ZPKT 

v rámci vymezení investičních nástrojů používá celkem tři pojmy blízkého, nicméně relativně zásadně odlišného, 

významu. Ve vztahu k nástrojům peněžního trhu stanovuje znak obvyklého obchodování na peněžním trhu, což 

má zřejmě zahrnovat i nahodilý prvek obchodování s danými nástroji. Dále cit. zákon ve vztahu k některým 

derivátům požaduje, aby se s danými nástroji k takovému okamžiku obchodovalo na regulovaném trhu, případně 

mnohostranném obchodním systému. V poslední řadě je použit právě výše uvedený pojem „obchodovatelnosti“, 

který lze s ohledem na dosavadní právní teorii vykládat zřejmě takovým způsobem, že postačí druhová způsobilost 

k obchodování a nemusí tak v praxi ani docházet k faktickému obchodování s daným nástrojem. 
17 Komise pro cenné papíry. Stanovisko č. STAN/10/2005 ze dne 19. srpna 2005: Zařazení warrantů z hlediska 

vymezení investičních nástrojů v § 3 ZPKT [online] [cit. 2010-08-23]. Dostupné z 

http://www.cnb.cz/export/CZ/Informace_profesionalum/Verejna_diskuze/get_dms_file.do?FileId=2710 . 
18 JÍLEK, Josef. Deriváty, hedžové fondy, offshorové společnosti. 2., dopl. vyd. Praha: Grada, 2006. Finanční trhy 

a instituce. s. 260. ISBN 80-247-1826-X. 1018-5941. 
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investovaných peněžních prostředků do jistiny daného strukturovaného dluhového cenného 

papíru, zatímco zbývající část jistiny a případný výnos by byl emitentem splacen pouze ve 

stanovených případech (například pokud by bylo dosaženo určité výkonnosti vybraného 

akciového indexu), takový cenný papír by již zřejmě nevykazoval pouze znaky investičního 

cenného papíru ale také derivátu. Regulace MiFID II vymezuje se zaměřením na 

aspekt vyhodnocení vhodnosti a přiměřenosti produktu strukturované cenné papíry s tím, že u 

nich klade důraz na vložený derivát, případně takové instrumenty jinak svou strukturou 

ztěžující zákazníkům porozumění souvisejícím rizikům.19 Nařízení MiFIR sice zavedlo pojem 

strukturovaný finanční produkt20, tento má však podstatně užší význam a jeho účelem výlučně 

zajištění transparentnosti ve vztahu k těmto produktům. Zatímco anglické znění směrnice 

MiFID II a nařízení MiFIR v případě „derivátových“ investičních cenných papírů odkazují na 

ostatní cenné papíry, tj. v zásadě zbytkovou kategorii, český zákonodárce vypustil v cit. 

ustanovení § 3 odstavec 2 písm. e) ZPKT slovo ostatní před pojmem cenný papír, tedy jen 

podpořil možné nejasnosti při aplikaci některých pravidel MiFID II/MiFIR u produktů jako 

například strukturovaný dluhopis. 

2.2. Srovnání derivátů a peněžních vkladů 

 

Na první pohled nemají deriváty s běžnými peněžními vklady vůbec nic společného. Občanský 

zákoník21 vymezuje vklady v rámci obecného smluvního vztahu, kde fyzická nebo právnická 

osoba (jako vkladatel) složí vklad u peněžního ústavu, který přijetí takového vkladu u něj 

odpovídajícím způsobem potvrdí. V případě jednorázového složení vkladu jde o formu 

potvrzení vkladním listem, zatímco v případě opakovaného skládání vkladu se zpravidla mluví 

o vkladní knížce. V obou případech jsou tyto listiny vydávané pouze na jméno. Občanský 

zákoník dále stanovuje možnost sjednání jiných forem vkladů pouze na jméno. Není-li ve 

vztahu k těmto jiným formám vkladů sjednáno jinak, mají se přiměřeně použít na jejich úpravu 

ustanovení o vkladních knížkách a vkladních listech. Zákon o bankách22 pro účely své úpravy 

vymezuje vklady rovněž velmi obecně, a to jako svěřené peněžní prostředky, které představují 

                                                           
19 K tomu také kupříkladu orgánem ESMA vydané Obecné pokyny ke komplexním dluhovým nástrojům a 

strukturovaným vkladům, dostupné zde: European Securities and Markets Authority: Guidelines on complex debt 

instruments and structured deposits. ESMA/2015/1787 [online]. 2016 [cit. 2019-09-23]. Dostupné z: 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015-1787_-

_guidelines_on_complex_debt_instruments_and_structured_deposits.pdf 
20 Nařízení MiFIR je definuje jako cenné papíry, které byly vytvořeny za účelem sekuritizace a převodu úvěrového 

rizika spojeného se souborem finančních aktiv a které svému držiteli dávají nárok na pravidelné platby závisející 

na peněžním toku z podkladových aktiv. 
21 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
22 Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách. 
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závazek vůči vkladateli na jejich výplatu. Lze předpokládat, že definice podle zákona o bankách 

má být vykládána co nejšířeji, a to z důvodu zajištění náležitého licenčního, resp. registračního 

režimu subjektů poskytujících danou bankovní službu na území České republiky. Nicméně lze 

dospět k závěru, že vymezení vkladů podle občanského zákoníku by mělo zahrnovat veškeré 

možné formy vkladů předvídané zákonem o bankách v rozsahu, v jakém budou tyto sjednány 

a podléhají s ohledem na práva a povinnosti vkladatele a peněžního ústavu podmínkám hmotně-

právních norem českého práva. Smlouva o vkladu, jak ji vymezuje občanský zákoník, patří 

mezi takzvané reálné smlouvy, což znamená, že smlouva o vkladu nabývá účinnosti až vlastním 

složením vkladu u daného peněžního ústavu. Peněžnímu ústavu teprve takovým okamžikem 

vzniknou povinnosti vyplatit přijatý vklad ke stanovenému okamžiku v budoucnu a zaplatit 

sjednaný úrok dle podmínek příslušné smlouvy o vkladu.  

Co se samotného srovnání vkladů a derivátů týče, klasický termínový vklad beze sporu není 

investičním nástrojem, nabízí se však otázka, zda derivát může vykázat znaky vkladu. V praxi 

existuje například takzvaný předplacený swap, který velmi zjednodušeně spočívá v tom, že 

strany sjednají výměnu dohodnutých aktiv k okamžiku v budoucnu, a to za předem sjednanou 

cenu, přičemž jedna ze stran zaplatí druhé straně již v den sjednání takového derivátu (či ke dni 

příslušného vypořádání takové počáteční výměny následující obvykle jeden až dva pracovní 

dny po dni sjednání transakce). V budoucnu poté dojde k závěrečné výměně aktiv (může jít i o 

opakované plnění), v rámci které dochází k vrácení aktiv předaných během počáteční výměny, 

případně příslušného ekvivalentu takového aktiva dle sjednaných podmínek. Předmětným 

aktivem, které se vyměňuje, může být pochopitelně i měna. Budeme-li hledět na počáteční 

výměnu aktiv izolovaně od ostatních podmínek dané derivátové transakce, můžeme uvažovat, 

zda nejde svou povahou o složení vkladu, který se později vyplácí zpět. Existuje několik 

důvodů, proč takové derivátové transakce neoznačit současně za vklady. Především taková 

dohoda o podmínkách derivátového obchodu představuje synalagmatický závazkový vztah, 

zatímco smlouva o vkladu je založena zásadně na jednostranně zavazujícím vztahu23, kde jsou 

příslušné povinnosti okamžikem složení vkladu stanoveny jen peněžnímu ústavu. Již výše byla 

zmíněna povaha smlouvy o vkladu jakožto reálné smlouvy, zatímco dohoda o derivátové 

transakci bývá účinná a závazná pro obě strany obvykle okamžikem jejího sjednání. 

Od takového okamžiku derivátová transakce představuje povinnost provést danou počáteční 

výměnu a porušení takové povinnosti by mohlo představovat případ porušení s negativními 

                                                           
23 DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA a Michaela ZUKLÍNOVÁ. Občanské právo hmotné. 2., aktualizované a 

doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016-. Finanční trhy a instituce. s. 268. ISBN 978-80-7552-187-3. 1018-

5941. 
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důsledky s tím spojenými. Současně, je-li taková transakce způsobilá k zahrnutí do ujednání 

o závěrečném vyrovnání (tzv. close-out netting), vstupuje od okamžiku sjednání do souhrnu 

do té doby uzavřených a nevypořádaných derivátových transakcí v rámci příslušné rámcové 

smlouvy, na základě které zpravidla dochází ke sjednání obdobných transakcí. Mezi takové 

rámcové smlouvy patří i tržní standardy vydávané mezinárodní asociací ISDA24 či v ČR známá 

Rámcová smlouva o obchodování na finančních trzích. 

Při příležitosti implementace směrnice MiFID I byla dále diskutována otázka, zda v případě 

zvláštních depozit, která v sobě mají nějakým způsobem „vloženy“ deriváty (v praxi 

označované například jako indexové vklady či market-linked deposits)25, mohou být tato 

zvláštní deposita v důsledku spojení s derivátem jako celek charakterizována jako investiční 

nástroj. Evropská komise ve svých odpovědích k regulaci MiFID I v roce 2008, stejně jako 

Česká národní banka26 na tuto otázku odpověděly tak, že jako rozhodující spatřují skutečnost, 

zda dané depozitum zajišťuje návratnost investované jistiny vkladu (což je mimochodem 

pojmovým znakem vkladů ve smyslu českého regulace).  

Autor nadto uvádí, že směrnice MiFID II následně zavedla nový pojem strukturovaný vklad, 

kterýžto zdůrazňuje právě definiční znak návratnosti plné výše jistiny vkladu27. Strukturované 

                                                           
24 ISDA dlouhodobě aktivně ovlivňuje a vytváří pravidla a standardy pro obchodování s deriváty a je odbornou 

veřejností obecně uznávána. Stojí rovněž za tržními standardy dokumentace ISDA Master Agreement, Credit 

Support Annex či Credit Support Deed apod. 
25 Tyto produkty jsou založeny obdobně jako některé strukturované cenné papíry (nejčastěji strukturované dluhové 

cenné papíry) na tom, že příjemce depozita (vkladu) přijme podstatnou část vkladu a investuje ji v rámci 

bezpečných instrumentů zpravidla na peněžním trhu (v závislosti na trvání takového depozitního produktu) a 

zbývající část přijatého vkladu investuje do určitého derivátu (nejčastěji na nákup opce), který může přinést 

potenciální dodatečný výnos přesahující obvyklou míru výnosu z depozitních produktů. V závislosti na druhu 

takového zvláštního depozita pak může mít výkonnost derivátu vliv nejen na úrok z depozita, ale také někdy i na 

návratnost jistiny vkladu. 
26„V případě strukturovaných depozit lze rozlišit dva případy, a to podle toho, zda je na derivátu závislý pouze 

dodatečný úrokový výnos nebo na něm závisí výsledná hodnota jistiny. Ustanovení směrnice MiFID se nepoužijí 

na takový vklad, u kterého je pouze výše úrokového výnosu pohyblivá v závislosti na vývoji derivátu (výše výnosu 

může být odvozena např. od kurzu investičního cenného papíru, indexu, úrokové míry, kurzu měny nebo ceny 

komodity). Naopak v případě „vkladu“, kdy je na derivát navázána výsledná hodnota jistiny a výsledkem tak pro 

zákazníka může být i záporný výnos (úhrnná hodnota vrácené jistiny a úrokového výnosu může být nižší než 

hodnota vložené částky), se již o investiční nástroj jedná a je tedy nutné ustanovení směrnice MiFID, resp. 

prováděcí směrnice uplatnit. V takovém případě nástroj nenaplní znaky vkladu podle zákona o bankách, případně 

půjde o souběžnou kombinaci smlouvy o vkladu a samostatného derivátového ujednání.“ Bližší informace jsou 

dostupné zde: Česká národní banka: Přípustnost některých pobídek dle směrnice MiFID - 10.1.2008 [online]. 2008 

[cit. 2019-09-23]. Dostupné z: https://www.cnb.cz/cs/casto-kladene-dotazy/Pripustnost-nekterych-pobidek-dle-

smernice-MiFID-10.1.2008/ 
27 Směrnice definuje tento pojem jako vklad, který je splatný v plné výši v okamžiku splatnosti za podmínek, podle 

nichž jsou případný úrok nebo prémie zaplaceny nebo jsou předmětem rizika podle vzorce zahrnujícího faktory 

jako: 

a) index nebo kombinace indexů, kromě vkladů s variabilní úrokovou mírou, jejichž výnos je navázán přímo na 

index úrokové míry, například EURIBOR či dříve LIBOR;  

b) finanční nástroj nebo kombinace finančních nástrojů;  
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vklady, které nemají strukturu, která zákazníkovi ztěžuje pochopit související riziko návratnosti 

nebo náklady na ukončení produktu před splatností28, pak zákon řadí v souladu s euroregulací 

mezi jednoduché investiční nástroje. 

2.3. Srovnání derivátů a platebních nástrojů 

 

Novinkou v souvislosti s implementací MiFID II do českého právního řádu, která byla v jiných 

vyspělejších jurisdikcích známá již v režimu směrnice MiFID I29, je charakteristika derivátu 

jako platebního nástroje. ZPKT v tomto ohledu nově výslovně uvádí, že investičními nástroji 

nejsou platební nástroje. Již dříve bylo v zahraničí možné se setkat s úpravou výjimek 

z investiční regulace pro případy, kdy jsou deriváty uzavírány výlučně za účelem řízení 

platebního styku. Například dovozce obdrží platbu v EUR z jím vystavené obchodní fakturace, 

a to v budoucím fixním termínu. Český dovozce má zájem ošetřit případné kurzové riziko do 

splatnosti této konkrétní fakturace, a proto si uzavře se svou platební bankou jednoduchý 

devizový forward EUR/CZK na částku k placení. V tomto případě jistě nelze hovořit o 

klasickém modelu zákazníka a poskytovatele investiční služby, kdy by bylo nutné ošetřit řadu 

rizik spojených s touto transakcí, která rozhodně svou povahou nespadá pod investici, nýbrž je 

charakteristická pro řízení platebního styku (cash flow) podnikatele. 

Nová regulace MiFID II proto v článku 10 odstavci 1 písm. b) Prováděcího nařízení MiFID II 

stanovila velmi konkrétní podmínky, kdy je možné považovat derivát za platební prostředek: 

i) musí být vypořádán fyzicky z jiného důvodu než z důvodu neplnění nebo z jiného 

důvodu ukončení smluvního vztahu,  

ii) je uzavřen alespoň osobou, která není finanční smluvní stranou ve smyslu čl. 2 bodu 

8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 (1),  

iii) je uzavřen s cílem usnadnit platby za identifikovatelné zboží, služby nebo přímé 

investice a  

iv) není obchodován v obchodním systému. 

                                                           
c) komodita nebo kombinace komodit či jiná hmotná nebo nehmotná aktiva, nebo  

d) směnný kurz nebo kombinace směnných kurzů; 
28 Relevantní kritéria pro posouzení definičních znaků strukturovaných vkladů lze nalézt v již zmiňovaných ESMA 

Obecných pokynech ke komplexním dluhovým nástrojům a strukturovaným vkladům. 
29 Jedna z nejvíce vyspělých finančních jurisdikcí byla a zůstává samozřejmě Velká Británie, kdy příslušný 

regulátor v souvislosti s ustálením výkladové praxe například vydal příslušné ustanovení v rámci svého kodexu 

pravidel. Financial Conduct Authority: FCA Handbook [online]. 2018 [cit. 2019-09-23]. Dostupné z: 

https://www.handbook.fca.org.uk/handbook/PERG/13/4.html?date=2018-01-03 
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K samotnému výkladu uvedených kritérií je současně třeba přihlédnout k recitálu 10 

předmětného Prováděcího nařízení MiFID II, které obsahuje některé návodné charakteristiky 

platebního prostředku30. 

Česká národní banka se tímto tématem rovněž z podnětu účastníků trhu zabývala a reagovala 

svým stanoviskem v rámci otázek a odpovědí týkajících se implementace nařízení 

MiFID II/MiFIR31. V praxi přesto nebude patrně docházet k častému využití této výjimky, a to 

pro relativně náročné systémové a procesní zajištění souladu s rozhodnými kritérii na straně 

jednotlivých obchodníků s cennými papíry. V této souvislosti by se dalo například polemizovat 

nad tím, do jaké míry by měl obchodník s cennými papíry prověřovat účelovost zajišťovaných 

plateb oproti předloženým fakturám, účetním dokladům či snad dokonce smluvní dokumentaci 

uzavírané podnikatelem se svými obchodními zákazníky. Nastavení a udržování případného 

robustního systému pro sledování těchto kritérií samo o sobě proto nemusí odůvodňovat přijetí 

zvláštního režimu pro obchodování s deriváty spadajícími pod tuto kategorii platebních 

prostředků. 

2.4. Srovnání derivátů a sázek či pojištění 

 

V minulosti se také právní teorie zabývala recharakterizačním rizikem derivátů jako sázky či 

hry, případně jako pojištění. Nejednalo se přitom o ojedinělé názory tuzemských odborníků, 

neboť tento problém se nezřídka řešil i v zahraničí32. Již citovaný prof. Jílek v této souvislosti 

zastával až extrémní stanovisko přirovnávající deriváty k hazardním hrám33. Původní občanský 

                                                           
30 Dle recitálu 10: K provádění plateb lze rovněž používat měnové kontrakty a tyto kontrakty by neměly být 

považovány za finanční nástroje, pokud se s nimi neobchoduje v obchodním systému. Proto je vhodné považovat 

tyto měnové kontrakty za spotové kontrakty, jestliže se používají k provádění plateb za finanční nástroje a jestliže 

je lhůta vypořádání těchto kontraktů delší než dva obchodní dny a kratší než pět obchodních dnů. Je také vhodné 

mít za to, že měnové kontakty, které byly uzavřeny s cílem dosáhnout jistoty ohledně výše plateb za zboží, služby a 

reálné investice, představují prostředek pro placení. Tím budou z definice finančních nástrojů vyloučeny měnové 

kontrakty uzavřené nefinančními podniky, které přijímají platby v cizí měně za vývoz určitelného zboží a služeb, a 

nefinančními podniky, které provádějí platby v cizí měně za dovoz specifického zboží a služeb.“ 
31 Srov. stanovisko České národní banky: Soubor odpovědí na otázky související s novým režimem MiFID 2 / 

MiFIR: Česká národní banka: Soubor odpovědí na otázky související s novým režimem MiFID 2 / MiFIR [online]. 

2019 [cit. 2019-09-23]. Dostupné z: https://www.cnb.cz/cs/casto-kladene-dotazy/Soubor-odpovedi-na-otazky-

souvisejici-s-novym-rezimem-MiFID-2---MiFIR/ 
32 Srov. článek autora KRUPOVÁ, Tereza. Právní aspekty derivátů, Všehrd [online], ISSN: 1801-3678. [cit. 

2012-03-18]. Dostupné z: https://www.vsehrd.cz/clanek/pravni-aspekty-derivatu_99bdf566-086d-4943-a6d4-

6276d1c1658a. 
33 JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty v praxi. 2., upr. vyd. Praha: Grada, 2010. Finanční trhy a 

instituce. s. 624. ISBN 978-80-247-3696-9. 

https://www.vsehrd.cz/clanek/pravni-aspekty-derivatu_99bdf566-086d-4943-a6d4-6276d1c1658a
https://www.vsehrd.cz/clanek/pravni-aspekty-derivatu_99bdf566-086d-4943-a6d4-6276d1c1658a
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zákoník totiž obsahoval pouze rigidní právní ustanovení34 o tom, že výhry ze sázek či her jsou 

obecně nevymahatelné, pokud příslušným subjektem obchodu nebyl výherní podnik jako stát 

či jiný licencovaný loterijní subjekt. Pojmy sázka a hra samy blíže definovány nebyly. 

Trendy podporující recharakterizační riziko byly nicméně překonány převládající výkladovou 

tržní praxí i většinou ekonomů či právních teoretiků35. Autor přitom nejvíce klade důraz na 

pojmový znak sázek a her, a to výhru. Ta může obecně připadnout zpravidla pouze jedné ze 

stran, což nemusí zásadně platit pro derivátové obchody. Další implicitním znakem bude určitá 

míra nejistoty ohledně výsledku sázky a hry, přičemž tento musí být mimo kontrolu stran36. 

Oba tyto znaky jednotlivě či společně nebudou relevantní pro deriváty, ačkoliv v případě čistě 

spekulativních derivátů bylo možné uvažovat o podobných vlastnostech jako má sázka a hra. 

V neposlední řadě lze poukázat na zcela rozdílné oblasti regulace derivátů a sázek či her, 

v prvním případě státní dohled ze strany České národní banky, zatímco ve druhém případě 

Ministerstvo financí České republiky. Bylo tedy zřejmé, že legislativa měla zájem na 

rozlišování mezi těmito instrumenty. 

S přijetím nového občanského zákoníku došlo v případě sázek a her k jednoznačnému 

narovnání potenciálního rizika právní nejistoty, když bylo výslovně upraveno v ustanovení 

§ 2880 a § 2881 citovaného zákona, že ustanovení o sázkách se nepoužijí v případě uzavření 

obchodů na komoditní burze, na regulovaném trhu, v mnohostranném obchodním systému 

anebo jedná-li se o smlouvu mezi podnikateli a jejím předmětem je investiční nástroj podle 

ZPKT.  

Zatímco v případě sázek a her bylo možné spatřovat určité podobné vlastnosti u výlučně 

spekulativních derivátů, o možném, pokud vůbec, relevantním riziku recharakterizace derivátů 

jako pojištění naopak mohlo jít prakticky jen u zajišťovacích derivátů. Zde právní teorie 

spekulovala o potenciálním riziku přehodnocení derivátů jako pojištění v případě, že by derivát 

byl posouzen jako pojistná smlouva podle českého práva. Možná podobná charakteristika a 

rizika spojená se sázkami a pojištěním totiž k úvahám o přehodnocení derivátů mohla svádět 

                                                           
34 Srov. ustanovení § 845 zákona č.40/1974 Sb. ve znění platném ke dni 31.12.2012: „Výhry ze sázek a her nelze 

vymáhat; vymáhat nelze ani pohledávky z půjček poskytnutých vědomě do sázky nebo hry. Takové výhry a 

pohledávky nelze ani platně zajistit.“ 
35 Např. Dědič, J. a kol.: Právo v podnikání V. (Právo cenných papírů a kapitálového trhu). 1. vyd. Praha: 

Prospektrum, 2000, s. 216. ISBN 80-7175-084-0; či DVOŘÁK, Petr. Finanční deriváty. 2.vyd. Praha: VŠE, 

1996, s. 218. ISBN 80-707-9139-X.   
36 Tento definiční znak byl výslovně zahrnut v rámci definice loterie podle tehdejšího zákona č.202/1990 Sb., o 

loteriích a jiných podobných hrách, ve znění platném ke dni 31.12.2016. 
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ke vzájemnému zaměňování. V případě pojištění však bylo nutné minimálně ve vztahu ke 

škodovému pojištění hovořit o nutnosti vzniku škody. To obecně nebude platit pro derivátové 

obchody. Nový občanský zákoník poté zavedl jednu významnou podmínku platnou pro 

pojistnou smlouvu, a to existenci pojistného zájmu37. Pojistný zájem zjednodušeně představuje 

určitý protipól spekulativnímu záměru uzavírání obchodů. Z pohledu aktuální právní úpravy se 

navíc pojistná smlouva vyznačuje definičním znakem pojistné události, kterým je nahodilá 

událost krytá pojištěním. Závazek úhrady pojistného a potenciální vznik povinnosti uhradit 

pojistné plnění při existenci pojistné události nebudou zrovna přiléhavé smluvnímu vztahu mezi 

osobami uzavírajícími derivátové obchody. Například i autorka Krupová38 si všímá, že 

historicky mělo zavedení pojmu pojistná smlouva právě klíčovou roli ve vymezení pojištění 

oproti derivátům. Obdobně jako v případě regulace sázek a her i oblast pojištění spadá pod 

zvláštní státní dohled. Autor si je vědom, že výše uvedená problematika včetně historického 

srovnání by si zasloužila více pozornosti, avšak tato není předmětem této práce.  

  

                                                           
37 Srov. ustanovení § 2761 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník. 
38 Srov. článek autora KRUPOVÁ, Tereza. Právní aspekty derivátů, Všehrd [online], ISSN: 1801-3678. [cit. 

2012-03-18]. Dostupné z: https://www.vsehrd.cz/clanek/pravni-aspekty-derivatu_99bdf566-086d-4943-a6d4-

6276d1c1658a. 

https://www.vsehrd.cz/clanek/pravni-aspekty-derivatu_99bdf566-086d-4943-a6d4-6276d1c1658a
https://www.vsehrd.cz/clanek/pravni-aspekty-derivatu_99bdf566-086d-4943-a6d4-6276d1c1658a
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3. Historie regulace obchodování s deriváty v České republice 

 

Zprávy o obchodování s komoditními deriváty ve světě sahající až do starověku, kdy se 

z dochovaných artefaktů dozvídáme například o řeckém filosofovi Thalesovi, který měl údajně 

uzavřít obchody zakládající určité právo (povahou nejblíže asi opcím) z očekávaného výnosu 

sklizně oliv oproti jím dopředu složeného depozita. Obdobně se dozvídáme také o obchodování 

s nákupními opcemi (call) na námezdní vojáky či otroky, a to ve starobylé Byzantské říši. 

Obchodování s derivátovými produkty v moderním slova smyslu lze po dobových milnících 

rozhodných pro obchodování s komoditními či prvními finančními deriváty z období 

vrcholného novověku39 nicméně spatřovat až v sedmdesátých let dvacátého století, tj. v období, 

kdy došlo mimo jiné k zániku devizových kontrol, časté inflaci a zvýšenému růstu volatility 

úrokových sazeb. Tento nárůst obchodování s finančními deriváty se spojuje s kolapsem 

bretton-woodského měnového systému40 v roce 1973, který ve svém důsledku přesunul správu 

měnové volatility z veřejného na soukromý sektor41. V průběhu devadesátých let dvacátého 

století došlo následně ke zcela zásadnímu rozvoji regulace této oblasti finančních trhů, který 

vedl zejména v evropském regionu ke stanovení konzistentního režimu poskytování 

příslušných investičních služeb a uvolnění některých omezení souvisejících s poskytováním 

těchto služeb na přeshraniční bázi.  

3.1. Počátky české regulace 

 

V České republice došlo k prvnímu většímu průlomu v moderní právní úpravě finančních 

derivátů a obchodování s nimi přijetím zákona č. 219/1995 Sb., devizový zákon, který nabyl 

účinnosti 1. října 1995. Devizový zákon zavedl pojem finanční derivát42, když tento  

vymezoval pojem devizové hodnoty jako penězi ocenitelná práva a závazky odvozené od 

peněžních prostředků v cizí měně, zlata či zahraničních cenných papírů. V rámci důvodové 

zprávy k devizovému zákonu byly mezi finančními deriváty demonstrativním výčtem uvedeny 

opce, swapy a termínované smlouvy typu forward či futures. Devizový zákon dále upravoval i 

                                                           
39 HARRISON, Paul.: The Economic Effects of Innovation, Regulation and Reputation on Derivatives Trading: 

Some Historical Analysis of Early 18th Century Stock Markets. Federal Reserves Board [online], February 2003. 

s. 6. [cit. 2019-09-23] Dostupné z: 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.580.6697&rep=rep1&type=pdf. 
40 DURČÁKOVÁ, Jaroslava a Martin MANDEL. Mezinárodní finance. 4., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: 

Management Press, 2010. Finanční trhy a instituce. s. 237. ISBN 978-80-7261-221-5. 1018-5941. 
41 BENJAMIN, Joanna. Financial law. Oxford: Oxford University Press, 2007. s. 183. ISBN 978-019-9282-937. 
42 Srov. ustanovení § 1 písm. d) devizového zákona ve znění platném ke dni 1.10.1995. 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.580.6697&rep=rep1&type=pdf
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podmínky obchodování s finančními deriváty43, když stanovil, že nebylo možné provádět 

operace s finančními deriváty bez devizového povolení,44 aniž by taková operace byla 

prováděna přímo s devizovým místem45 s odpovídajícím rozsahem povolení působit jako banka 

nebo devizové licence. Devizový zákon také zmocňoval Českou národní banku a Ministerstvo 

financí k vydání právního předpisu, jež měl stanovit podrobnější podmínky pro realizaci 

provádění operací s finančními deriváty46; takovým prováděcím předpisem bylo především 

opatření České národní banky č. 1/2000 ze dne 2. prosince 1999, kterým se vymezila příslušná 

devizová místa či některé zásadní povinnosti při provádění operací s devizovými hodnotami.47 

Za první krok k založení českého derivátového trhu se obecně považuje přijetí zákona 

č. 152/1996 Sb., který s účinností od 1. dubna 1996 novelizoval zákon č. 591/1992 Sb., 

o cenných papírech. Tato novela obsahovala zvláštní právo opce48, které bylo možné sjednat 

v souvislosti se smlouvou o koupi cenných papírů a které bylo založeno na úpravě odkládací 

podmínky k projevu vůle příslušné strany směřující k tomu, zda trvá na uzavřené smlouvě 

o koupi cenných papírů. Právo opce mělo být ze zákona převoditelné a zákon počítal s tím, že 

obchodování s takovým právem lze realizovat na veřejných trzích, za podmínek upravených 

burzovními pravidly či tržními řády. Byť šlo pouze o rámcovou úpravu opčních 

(termínovaných) obchodů vázanou výlučně na podkladové cenné papíry, měla tato novela 

zásadní přínos ve vymezení několika hlavních znaků derivátů, a to že se nejedná o samostatný 

druh cenných papírů a že práva související s derivátem se odvozují od stanoveného 

podkladového aktiva.   

Dalším významným krokem v rozvoji právní úpravy derivátů a obchodování s nimi bylo přijetí 

zákona č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ze dne 

13. ledna 1998, kterým byl s účinností ode dne 1. dubna 1998 novelizován zákon o cenných 

                                                           
43 Srov. ustanovení § 12 devizového zákona o operacích s finančními deriváty ve znění platném ke dni 1.10.1995. 
44 Srov. ustanovení § 3 devizového zákona ve znění platném ke dni 1.10.1995. 
45 Srov. ustanovení § 1 písm. m) devizového zákona ve znění platném ke dni 1.10.1995. 
46 Tento záměr měl být podle důvodové zprávy odůvodněn „…zahraniční zkušeností podtrhující význam 

účinného kontrolního mechanismu používání finančních derivátů, které představují jeden z nejrizikovějších 

faktorů působících na neočekávané výkyvy finančního trhu, a dále nutností sledování a analyzování vývoje na 

trhu derivátů centrálními bankami pro účely jejich vlastní měnové politiky…“.…“ 
47 Takovými povinnostmi byla například povinnost uzavřít pro případy bezhotovostních obchodů s cizí měnou 

písemnou smlouvu s klientem, která bude obsahovat postupy a podmínky pro sjednávání, provádění a vypořádání 

jednotlivých obchodů nebo povinnost vést deník o sjednaných obchodech či zajištění organizačních a personálních 

oddělení v rámci devizového místa, to za účelem výkonu činností sjednávání obchodů, vypořádání obchodů, 

vnitřní kontroly či účetnictví atd). Srov. dále část pátou (podmínky pro provádění bezhotovostních obchodů s cizí 

měnou) opatření ČNB č.1/2000. 
48 Srov. ustanovení § 14 cit. zákona o cenných papírech, ve znění zákona č. 152/1996 Sb. 
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papírech, když zavedl pojem derivát49 šířeji, než tak dosud stanovil devizový zákon či stávající 

zákon o cenných papírech. Pro účely zákona o cenných papírech se derivátem nově rozuměly 

penězi ocenitelná a převoditelná práva a závazky odvozené z cenných papírů nebo vztahující 

se ke zboží, které bylo předmětem obchodování na komoditních burzách, z české měny a 

zahraničních měn, úrokových měr a kurzových indexů a ze smluv o nich50. V odborné literatuře 

se přitom objevily názory, že takto obecně stanovená definice nevylučovala ani přesah 

na produkty či obchody, které z pohledu dnešní terminologie derivátů jednoznačně spadají mezi 

nederivátové instrumenty (např. úvěry, vklady, repa a dokonce i všechny cenné papíry)51. 

Zákon o cenných papírech tehdy současně vymezil pojem obchodování s deriváty, když tento 

zahrnoval činnosti spočívající v koupi a prodeji derivátu na vlastní účet pro jiného a obstarání 

koupě nebo prodeje derivátu. Tato činnost mohla být prováděna výhradně obchodníky 

s cennými papíry. Činnost obchodování s deriváty byla vložena do zákona o cenných papírech 

nad rámec již existující licencované činnosti obchodování s cennými papíry, a to společně 

s obstaravatelskými činnostmi obchodníka s cennými papíry a poradenskými službami s tím 

spojenými. Zákonem o Komisi pro cenné papíry byly rovněž položeny základy podrobnějších 

pravidel pro organizaci vnitřního provozu obchodníka s cennými papíry a pravidel jednání 

ve vztahu k zákazníkům. 

V souvislosti s novým vymezením pojmu derivátů, potažmo obchodování s nimi za podmínek 

stanovených zákonem o cenných papírech, však nedošlo k odpovídajícím změnám tehdejšího 

devizového zákona. Od účinnosti zákona o Komisi pro cenné papíry se tedy v českém právním 

řádu stanovil určitý dvojí regulatorní režim obchodování s deriváty, a to rozdílně pro (i) 

devizová místa provádějící operace s devizovými hodnotami (včetně finančních derivátů) 

za podmínek devizového zákona a (ii) obchodníky s cennými papíry poskytující činnost 

obchodování s deriváty za podmínek upravených zákonem o cenných papírech. Jak vyplývá 

z výše uvedeného, obchodování s deriváty podle zákona o cenných papírech bylo rozsahem 

širší, a to nejen s ohledem na druhy jednotlivých derivátů, ale také s ohledem na požadavky 

                                                           
49 Zákon o cenných papírech sice již před přijetím zákona o Komisi pro cenné papíry, od okamžiku přijetí zákona 

č. 12/1996 Sb., obsahoval zvláštní právo opce, a to v souvislosti se smlouvou o koupi cenných papírů, avšak toto 

právo bylo chápáno poněkud úžeji ve smyslu odkládací podmínky k projevu vůle příslušné strany k tomu, zda trvá 

na uzavřené smlouvě (srov. ustanovení § 14 cit. zákona o cenných papírech, ve znění před přijetím zákona o 

Komisi pro cenné papíry). Je však vhodné uvést, že již toto právo opce mělo být výslovně dle cit. zákona 

převoditelné a zákon počítal s tím, že obchodování s takovým právem lze realizovat na veřejných trzích, a to za 

podmínek upravených burzovními pravidly, resp. tržními řády. 
50 Srov. ustanovení § 8a zákona o cenných papírech, ve znění zákona č.15/1998 Sb. 
51 JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty v praxi. 2., upr. vyd. Praha: Grada, 2010. Finanční trhy a instituce. 

s. 120. ISBN 978-80-247-3696-9. 
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na poskytovatele takové regulované činnosti. Nicméně lze konstatovat, že devizový zákon, 

potažmo příslušné prováděcí předpisy v rámci požadovaných podmínek pro poskytování 

obchodů s devizovými hodnotami, respektovaly skutečnost, že devizová místa – banky, 

poskytující bankovní činnost podle zákona o bankách, měly odlišně stanovené požadavky 

ohledně organizačních a jiných předpokladů (podle předpisů upravujících činnost bank). 

Vymezením derivátů a způsobu obchodování s nimi, jak stanovil zákon o cenných papírech, ve 

znění zákona o Komisi pro cenné papíry, došlo k aplikaci zákona o cenných papírech nejen 

na finanční deriváty, ale také na jiné deriváty, včetně těch komoditních. To se ukázalo do jisté 

míry problematické zejména pro komoditní burzy, které musely splňovat požadavky stanovené 

pro obchodníky s cennými papíry, pakliže měly obchodovat s deriváty, jejichž podkladovým 

aktivem bylo zboží, se kterým se obchodovalo na komoditních burzách. Do doby přijetí zákona 

o Komisi pro cenné papíry, ostatně jako tomu bylo i po implementaci evropských směrnic 

označovaných jako MiFID I do české právní úpravy52, platilo, že obchodování na komoditních 

burzách53 a burze cenných papírů54 bylo upraveno odlišnými zákony, a to nezávisle na sobě. To 

vedlo ke schválení zákona č. 70/2000 Sb., o změně zákonů o komoditních burzách, o cenných 

papírech a o burze cenných papírů, jehož důvodem pro přijetí mělo být odstranění omezení 

obchodování na komoditních burzách na základní obchody. Důvodová zpráva doslova uváděla, 

že komoditní burza tak pozbývala svůj původní účel a stávala se pouze obchodním místem, kde 

mohlo docházet k přímým obchodům obdobně jako v běžném obchodním styku. 

Změnový zákon č. 70/2000 Sb. ponechal v zákoně o cenných papírech v platnosti vymezení 

pojmu derivát tak, že zahrnoval mezi podkladovými aktivy také zboží obchodovatelné 

na komoditních burzách, avšak omezil rozsah činnosti obchodování s deriváty pro účely zákona 

o cenných papírech pouze na ty deriváty, které byly odvozeny z cenných papírů, z české měny 

a zahraničních měn, úrokových měr a kurzových indexů a ze smluv o nich. Současně zákon 

o cenných papírech po této novele výslovně v rámci vymezení povolení obchodníka s cennými 

papíry pro činnost obchodování s deriváty výslovně vyloučil deriváty vztahující se ke zboží, 

které je obchodovatelné na komoditních burzách. Obdobně došlo v zákoně o komoditních 

burzách a burze cenných papírů ke změnám, v jejichž důsledku došlo k oddělení režimu 

obchodování s deriváty na burze cenných papírů, jež byly odvozeny od cenných papírů, a 

režimu obchodování s deriváty na komoditních burzách, jež byly odvozeny od zboží 

                                                           
52 Srov. zejména Novela MiFID I. 
53 Srov. zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách. 
54 Srov. zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů. 
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obchodovatelného na komoditních burzách, a to na principu založeném na cílené exkluzivitě 

dané činnosti v rámci příslušné burzy. 

Poměrně rozsáhlé a zásadní změny do zákona o cenných papírech přinesl zákon č. 362/2000 

Sb., o změně zákona o cenných papírech. Tato novela měla za cíl především zvýšit slučitelnost 

české regulace kapitálových trhů s řadou směrnic evropského práva, včetně směrnice ISD, či 

směrnice Rady ze dne 3. března 1997 o záručních systémech pro investory (směrnice 97/9). 

V souladu se směrnicí ISD došlo touto novelou k zavedení pojmu investiční instrument do 

zákona o cenných papírech, přičemž tento pojem zahrnoval výslovně následující konkrétní 

druhy derivátů: finanční termínové smlouvy (futures), včetně rovnocenných instrumentů, z 

nichž vyplývá právo na vypořádání v penězích, úrokové termínové smlouvy (FRA), úrokové a 

devizové swapy a swapy na akcie a akciové indexy (equity swaps), a nákupní a prodejní opce 

týkající se investičního instrumentu, včetně rovnocenných instrumentů, ze kterých vyplývá 

právo na vypořádání v penězích; těmi se rozumí zejména devizové a úrokové opce. Vedle výše 

uvedených konkrétních druhů derivátů, jež byly přímo označeny za investiční instrument, 

novela mimo taxativního výčtu investičních instrumentů ponechala dosavadní obecnou definici 

pojmu derivát55, jak jej do té doby obsahoval zákon o cenných papírech.  

Zákon o cenných papírech namísto stávajícího pojetí činností představujících obchodování 

s cennými papíry a s tím souvisejících činností, povolených na základě licence pro obchodníky 

s cennými papíry, definoval nově pojem investiční služba. Investiční služby se rozdělovaly na 

hlavní a doplňkové, přičemž hlavní investiční služby mohly být poskytovány výlučně 

obchodníky s cennými papíry, na rozdíl od doplňkových investičních služeb, kde taková 

exkluzivita zásadně neplatila.  

V souvislosti s touto novelou56 je důležité upozornit také na transpozici institutu nettingu, čili 

závěrečného vyrovnání, do českého právního řádu, který vycházel ze směrnice Rady č. 96/10. 

Závěrečné vyrovnání zisků a ztrát stran mělo významný pozitivní vliv na širší obchodování 

s deriváty, neboť ve svém důsledku tento institut umožňoval akceleraci splatnosti závazků 

vyplývajících z derivátových obchodů při situaci, kdy selhala jedna ze stran, a mohlo tak dojít 

k vypořádání současných hodnot vzájemných závazků stan ohledně předčasně ukončených 

derivátových obchodů. Z hlediska kapitálových požadavků stanovených pro obchodníky 

s cennými papíry, jakožto regulované subjekty, měl tento institut podstatný význam v tom, že 

                                                           
55 Srov. ustanovení § 8a odst. 5 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění zákona č.362/2000 Sb. 
56 Později s účinností od 1. května 2004 byla úprava institutu závěrečného vyrovnání přenesena do ZPKT. 
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kapitálové požadavky se mohly stanovit ve vztahu k čisté pozici, tzn. ne z hrubého základu, 

který neúměrně navyšoval požadavky na kapitál. V neposlední řadě byla také zavedením 

závěrečného vyrovnání narovnána do té doby existující nevýhodná pozice místních 

poskytovatelů investičních služeb v porovnání s poskytovateli v zahraničí. Přestože jde svou 

povahou o soukromoprávní institut založený na smluvním ujednání mezi stranami, jeho 

význam přesahuje rovněž do veřejného práva, když ochrana, potažmo vymahatelnost tohoto 

institutu je respektována například v rámci řízení o výkonu rozhodnutí či insolvenčního řízení. 

Závěrem lze k této novele zákona o cenných papírech dodat, že ve vztahu k obchodování 

s deriváty docházelo kvůli vymezení derivátů podle zákona o cenných papírech, resp. 

devizového zákona i nadále k určitému souběhu v licenčních požadavcích, když pro 

obchodování s deriváty, jejichž podkladové aktivum tvořily devizové hodnoty, bylo 

ve stanovených případech kromě příslušného povolení obchodníka s cennými papíry 

požadováno u obchodníků s cennými papíry i devizové povolení, pakliže v daném případě 

nešlo o obchodování s devizovými hodnotami v rámci jimi poskytovaných investičních služeb. 

Tato novela zákona o cenných papírech a devizového zákona také znamenala změnu s ohledem 

na veškerou povolovací a kontrolní činnost v oblasti obchodování obchodníků s cennými 

papíry, když se tato plně soustředila u Komise pro cenné papíry, zatímco do té doby platná 

částečná kompetence České národní banky byla zcela vypuštěna. 

Již v úvodní části důvodové zprávy k výše citovanému zákonu č. 362/2000 Sb. bylo uvedeno, 

že „plné slučitelnosti s právem Evropské unie bude dosaženo vypracováním zcela nového 

zákona, který má zatím pracovní název „Zákon o cenných papírech a podnikání na kapitálovém 

trhu“, jehož návrh má být podle plánu legislativních prací předložen do vlády v I. čtvrtletí roku 

2002.“ Důvodová zpráva dále uváděla, že nový zákon má přepracovat dosavadní strukturu 

zákona o cenných papírech a posoudit a přehodnotit vztah mezi zákonem o cenných papírech, 

obchodním zákoníkem a dalšími zákony upravujícími problematiku finančního trhu, s tím, že 

by mohl eventuálně nově vymezit jejich předměty úprav v relevantním rozsahu.  

3.2. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu 

 

Takovým novým zákonem se stal zákon ZPKT, který nabyl účinnosti dnem vstupu smlouvy o 

přistoupení České republiky k Evropské unii. Cílem nové právní úpravy bylo nad rámec plné 

slučitelnosti s právními akty Evropské unie také „zkvalitnění fungování kapitálového trhu 

v České republice tak, aby mohl efektivně generovat a alokovat kapitál důležitý pro rozvoj 
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ekonomiky, a zvýšení ochrany zejména drobných investorů (neprofesionálů).“57 Lze potvrdit, 

že tento zákon v podstatných ohledech plynně následoval evropskou regulaci tak, jak byla 

v posledních letech postupně přijímána a implementována na půdě jednotlivých členských států 

Evropské unie, a to zejména v rámci prosazování tzv. Akčního plánu pro oblast finančních 

služeb (v originále Financial Services Action Plan)58. V době přijetí ZPKT právní úprava 

v oblasti poskytování investičních služeb ještě respektovala principy stanovené směrnicí ISD, 

přičemž tou dobou byl dokončován legislativní proces přijetí nové zásadní euroregulace, 

směrnice MiFID I a souvisejících prováděcích předpisů. 

Oproti zákonu o cenných papírech (ve znění novely zákona č. 362/2000 Sb.) ZPKT upřesnil 

pojem derivát, avšak opět výhradně v rámci definice pojmu investičních nástrojů, když na 

základě ustanovení § 3 odst. 1 písm. d) cit. zákona, ve spojení s odstavcem 3 téhož ustanovení 

došlo ke spojení generální definice pojmu derivát a taxativního výčtu vybraných derivátů. Pro 

účely nového zákona byl tedy pojem derivát ve svém důsledku definován jako opce na 

investiční nástroje uvedené v odstavci 1 písm. a) až c) (tj. investiční cenné papíry, cenné papíry 

vydané fondem kolektivního investování, nástroje, se kterými se obvykle obchoduje na 

peněžním trhu (nástroje peněžního trhu)), finanční termínové smlouvy (zejména futures, 

forwardy a swapy) na investiční nástroje uvedené v odstavci 1 písm. a) až c), rozdílové smlouvy 

a obdobné nástroje pro přenos úrokového nebo kurzového rizika, nástroje umožňující přenos 

úvěrového rizika, či jiné nástroje, ze kterých vyplývá právo na vypořádání v penězích a jejichž 

hodnota se odvozuje zejména z kurzu investičního cenného papíru, indexu, úrokové míry, kurzu 

měny nebo ceny komodity. 

Z hlediska vymezení podstatných znaků ZPKT lze uvést především to, že v souladu se směrnicí 

ISD došlo k důslednému provedení jednotlivých druhů hlavních a doplňkových investičních 

                                                           
57 Blíže viz důvodová zpráva k ZPKT. 
58 Jednalo se o soubor principů, pravidel stanovených Evropskou komisí v roce 1999, jejichž hlavním cílem bylo 

sjednotit pravidla pro finanční trh (konkrétně oblast bankovnictví, pojišťovnictví, trhu cenných papírů) napříč 

členskými státy zejména s ohledem na emise finančních nástrojů (řekněme „velkoobchodní“ část trhu), dále 

otevřený a bezpečný trh pro retailové zákazníky (tj. „maloobchodní“ část trhu), a rovněž efektivní dohled nad 

těmito finančními trhy. Tento plán byl uveden do praxe čtyřmi klíčovými regulacemi, a to MAD, MiFID, regulací 

upravující požadavky na prospekty emisí finančních nástrojů a transparenci. Příslušná legislativa je přijímána na 

čtyřech úrovních (tzv. four-level approach), na prvním stupni (Level 1) jsou Evropskou komisí, resp. Evropskou 

Radou a Parlamentem přijímána příslušná nařízení a směrnice, následně má ESMA pověření (Level 2) vydat 

příslušné regulatorní technické standardy implementující podrobnější pravidla k Level 1 (označované jako RTS a 

ITS) (Level 3). V rámci Level 3 jsou také Evropskou komisí přijímána nezbytná nařízení doplňující, resp. 

navazující na RTS. Na úrovni Level 4 jsou pak orgánem ESMA vydávána přímo nezávazná doporučení a obecné 

pokyny (ESMA guidelines), která mají usměrnit výkladovou praxi. Na posledním stupni pak stojí národní 

legislativa v jednotlivých členských státech. 
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služeb, když ve spojení s příslušným druhem investiční služby byly rovněž stanoveny konkrétní 

povinnosti pro obchodníky s cennými papíry, poskytovatele investičních služeb. Ze zákona o 

cenných papírech zákonodárce převzal a upřesnil podmínky organizování trhu s investičními 

nástroji, burzovního i mimoburzovního trhu, upravil podmínky přijímání investičních nástrojů 

k obchodování na regulovaném trhu a povinnosti pro emitenty registrovaných cenných papírů 

(nově označovaných jako kótovaných cenných papírů). Zákon akcentoval zvýšenou ochranu 

investorů, přičemž ve srovnání s předchozí právní úpravou stanovil určité povinnosti nejen 

poskytovatelům investičních služeb, ale také přímo investorům s ohledem na zachování 

transparentnosti a spravedlivosti fungování kapitálového trhu. Do právního řádu byly zákonem 

transponovány směrnice o zneužívání trhu59 a zákon tak zakazoval praktiky zneužití vnitřních 

informací (tzv. insider trading) či manipulace s trhem.60 Zákon dále zavedl velmi důležitý 

princip licenčního přenosu oprávněnosti k poskytování příslušných investičních služeb 

z jednoho členského státu Evropské unie na území druhého členského státu, který původně 

zavedla směrnice ISD a později rozšířila směrnice MiFID I. 

ZPKT se stal pilířem dnešní právní úpravy kapitálových trhů, což se projevuje mimo jiné tím, 

že zavedl některé nové pojmy, které jsou používány nejen pro účely tohoto zákona, ale také pro 

související předpisy upravující specifické oblasti kapitálového trhu, jako například regulace 

kolektivního investování či emise dluhopisů.  

Dohled nad poskytováním investičních služeb a obchodováním s devizovými hodnotami byl 

historicky vykonáván nejprve Ministerstvem financí, následně Českou národní bankou. Až 

do roku 1997 byl za účelem dohledu nad kapitálovým trhem ustaven v rámci Ministerstva 

financí zvláštní odbor 10 – Dozor nad kapitálovým trhem61. Nástupcem takového odboru byl 

Úřad pro cenné papíry62, resp. od roku 1998 nově ustavená Komise pro cenné papíry. Od dubna 

2006 převzala dohled nad kapitálovým trhem Česká národní banka, jež se v rámci procesu 

                                                           
59 Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 28. ledna 2003 o obchodování zasvěcených osob a tržní 

manipulaci (zneužívání trhu) (směrnice č. 2003/6/ES). 
60 Jak také uvádí původní důvodová zpráva k ZPKT, tento zákon „přebírá ze zákona o cenných papírech a 

upřesňuje úpravu, která umožňuje zahraničním osobám poskytovat investiční služby na území České republiky a 

rozšíření vnitřního trhu Evropské unie na území České republiky a v souvislosti s tím zajišťuje stejný stupeň 

ochrany investorů, stejné požadavky na udělování povolení a stejné kontrolní mechanizmy, jaké požadují směrnice 

ES, včetně úpravy spolupráce s dozorovými úřady členských států Evropské unie. Ustanovení o volném 

poskytování služeb a vzájemném uznávání povolení vstoupí v účinnost dnem přistoupení České republiky k 

Evropské unii.“ 
61 VESELÁ, Jitka. Investování na kapitálových trzích. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2019. Finanční trhy a 

instituce. s. 458. ISBN 978-80-7598-212-4. 1018-5941. 
62 Ve vnitřní struktuře ministerstva financí byl výkonem státního dozoru nad kapitálovým trhem pověřen odbor 

10. V letech 1996 až 1997 s mělo používat též označení Úřad pro cenné papíry, což bylo v podstatě nové označení 

výše uvedeného odboru 10.  
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sloučení dohledu nad kapitálovým trhem a dalšími odvětvími finančního trhu (včetně 

bankovnictví, pojišťovnictví a kolektivního investování) stala jediným subjektem státního 

dohledu nad těmito regulovanými činnostmi. Současně se tak Česká republika přidala mezi 

státy, kde byl obdobně vykonáván státní dohled prostřednictvím centrální banky.  

3.3. MiFID I, MiFID II a jejich implementace 

 

Významnou změnu, která zásadně ovlivnila regulaci kapitálových trhů, včetně obchodování 

s deriváty (obchodovatelných na regulovaných trzích či mimo ně) přinesl zákon č. 230/2008 

Sb., který spolu se souvisejícími předpisy do českého právního řádu implementoval směrnici 

MiFID I. Jelikož se směrnici MiFID I, potažmo současnému znění ZPKT, podrobně věnují 

navazující kapitoly, lze na tomto místě upozornit zejména na skutečnost, že tato přelomová 

právní úprava přinesla podstatné změny v organizačních předpokladech poskytovatelů 

investičních služeb, pravidlech jednání se zákazníky či způsobu, jakým bylo lze poskytovat 

investiční služby napříč členskými státy Evropské unie, včetně odstranění teritoriálního 

omezení při provádění pokynů s kótovanými investičními nástroji (tzv. pravidla koncentrace 

pokynů u jednotlivých regulovaných trhů). Současně došlo ke změnám ve výčtu investičních 

nástrojů i investičních služeb, resp. investičních činností, jež byly nově zavedeny za účelem 

pokrytí činností poskytovatelů investičních služeb bez zákaznického prvku. S ohledem na 

vymezení derivátů jako investičních nástrojů došlo v souladu se směrnicí MiFID I k opuštění 

generální klauzule jakožto obecné definice derivátů a byl přijat katalog určitých typů derivátů 

v rámci taxativního výčtu investičních nástrojů. 

Podstatné změny, provedené v právním řádu České republiky v souvislosti s transpozicí 

směrnice MiFID I byly relativně nedávno doplněny a upraveny novou evropskou regulací 

označovanou jako MiFID II a MiFIR. Lokální transpozice nové regulace se promítla novelou 

ZPKT zákonem č. 204/2017 Sb. a souvisejícími předpisy. Směrnice MiFID II nahradila, resp. 

zrušila předchozí směrnici MiFID I v plném rozsahu. Účinnost nové unijní legislativy byla po 

určitých průtazích ve vydávání jednotlivých prováděcích regulací stanovena na 3. ledna 2018. 

V rámci implementace MiFID II a MiFIR došlo ve vztahu k obchodování s deriváty 

ke stanovení konečné podoby regulace kapitálových trhů odpovídající unijní legislativě. 

Mimochodem, podle některých zdrojů byla česká právní úprava kapitálových trhů 

po transpozici MiFID I ovlivněna z více než devadesáti procent normami evropského práva, po 

implementaci regulace MiFID II a MiFIR se tento poměr vzhledem k počtu přímo použitelných 

právních norem evropského práva ještě navýšil. 
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4. Zásadní změny regulace MiFID II oproti předchozí úpravě 

 

Regulované subjekty finančního trhu byly původně vystaveny požadavkům legislativy MiFID 

I, která byla založena převážně na evropských směrnicích. Zejména v případě klíčové směrnice 

MiFID I došlo v oblasti investičních služeb spíše ke stanovení elementárních zásad a principů 

než konkrétních pravidel, která by dostatečně určitě a srozumitelně vymezila jednotlivé 

povinnosti dotčených účastníků. Cílem těchto zásad bylo dosáhnout již zmíněné vyšší úrovně 

ochrany investorů, transparence finančního trhu a větší konkurenceschopnosti mezi 

jednotlivými převodními místy. Zhruba deset let poté přišla regulace MiFID II, která zahrnuje 

směrnici MiFID II, nařízení MiFIR a velké množství prováděcích předpisů či opatření společně 

označované jako tzv. Level 2. 

Ačkoliv byla původní materie legislativy MiFID I označována mnohými subjekty za obecně 

velmi přísnou, a to přinejmenším ve srovnání s dosavadní úpravou založenou na evropské 

směrnici ISD, nová regulace MiFID II/MiFIR ukládá subjektům ještě více povinností se širším 

dopadem na celý trh, ochrana investorů a míra funkčnosti a transparence dle standardů regulace 

MiFID I se ukázala jako nedostatečná.   

Úprava MiFID I beze sporu přispěla ke zvýšení konkurenceschopnosti mezi jednotlivými 

převodními místy, když například zrušila do té doby převládající princip svobody národních 

zákonodárců určit, které investiční instrumenty měly být obchodovány na oficiálním, 

regulovaném trhu, tj. koncentrační pravidlo. Došlo také ke zpřísnění pravidel pro obchodování 

za nejlepších podmínek (tzv. best execution rule) či zavedení pravidel pro předobchodní či 

poobchodní transparenci. MiFID I v neposlední řadě přispěl k nárůstu konkurenceschopnosti 

mezi samotnými burzami, když spustila nový regulovaný trh, vícestranný obchodní systém (tzv. 

multilateral trading facility). Tomu nasvědčuje i dopadová analýza Evropské komise63. 

I přes poměrně zásadní materii navazující legislativy MiFID II zůstává velké množství oblastí 

stále nejasných. Řada poradenských či konzultantských společností upozorňuje na 

problematické oblasti při aplikaci nových pravidel v praxi; kupříkladu experti poradenské 

společnosti Deloitte uváděli různé výzvy vyplývající z MiFID II / MiFIR, se kterými se museli 

                                                           
63 Blíže k tomuto tématu viz Posouzení dopadu MiFID (COM (2011) 656 final), dostupné zde: European 

Commission: COMMISSION STAFF WORKING PAPER IMPACT ASSESSMENT (Accompanying the document 

Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on Markets in 

financial instruments [Recast] and the Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND 

OF THE COUNCIL on Markets in financial instruments) [online]. 2011 [cit. 2019-09-23]. Dostupné z: 

https://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/ia_carried_out/docs/ia_2011/sec_2011_1226_en.pdf 
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a nadále musejí vypořádat dotčení účastníci trhu64 včetně nejistoty regulatorního prostředí, 

nárůstu povinností na průběžné sledování procesů a na reporting údajů, úbytek některých 

klientů apod. 

4.1. Vznik nové platformy organizovaného obchodního systému 

 

Regulace MiFID II obsahuje prakticky totožné definice pro regulovaný trh i mnohostranný 

obchodní systém65. Bylo tomu tak obdobně i podle regulace MiFID I. Podstatným rozdílem 

však zůstala skutečnost, že provozování mnohostranného obchodního systému je investiční 

službou či činností, na rozdíl od provozování regulovaného trhu, kdy provozovatel takového 

oficiálního trhu není povinen dodržovat mimo jiné pravidla jednání se zákazníky ve smyslu 

ustanovení § 15 a násl. ZPKT. Ačkoliv jsou pravidla stanovená pro provozovatele 

mnohostranného obchodního systému a oficiálního regulovaného trhu srovnatelná, nejsou 

rozhodně totožná. Jedním společným a důležitým znakem obou obchodních systémů však 

v souladu s regulací MiFIR zůstává povinnost, aby nákupní a prodejní zájmy byly sdružovány 

v systému prostřednictvím závazných pravidel stanovených organizátorem systému66. 

MiFID II navíc přináší novou podkategorii „trh malých a středních podniků“ (SME Growth 

Market) jakožto speciální poddruh mnohostranného obchodního systému. Jde o součást širší 

iniciativy podpory segmentu trhu středních a menších podniků napříč celým evropským trhem. 

V době MiFID I regulace byl tento trh zpravidla provozován prostřednictvím mnohostranného 

                                                           
64 Deloitte Česká republika: MiFID II / MiFIR [online]. 2017 [cit. 2019-09-23]. Dostupné z: 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cz/Documents/fa/Deloitte-MiFIDII-a-MIFIR.pdf 
65 Jak také uvádí samotné MiFIR nařízení ve svém recitálu 7: „Měly by být upřesněny a i nadále vzájemně úzce 

sladěny definice regulovaného trhu a mnohostranného obchodního systému (MTF) tak, aby bylo zřejmé, že účinně 

plní stejnou funkci organizovaného obchodování. Definice by měly vyloučit dvoustranné systémy, ve kterých 

investiční podnik vstupuje do každého obchodu na vlastní účet, a to i jako protistrana, jež nenese riziko a vstupuje 

mezi kupujícího a prodávajícího. Regulovaným trhům a mnohostranným obchodním systémům by nemělo být 

dovoleno provádět pokyny na účet zákazníka za použití svého vlastního kapitálu. Pojem „systém“ zahrnuje jak 

veškeré trhy, které jsou tvořeny souborem pravidel a platformou pro obchodování, tak trhy, jež fungují pouze na 

základě souboru pravidel. Regulované trhy a mnohostranné obchodní systémy nemusí být provozovateli 

„technického“ systému pro párování pokynů a mělo by jim být umožněno provozovat jiné obchodní protokoly, 

včetně systémů, v nichž uživatelé mohou obchodovat oproti kotacím, které požadují od více poskytovatelů. Trh, 

který je tvořen pouze souborem pravidel, jenž upravuje aspekty týkající se členství, přijímání nástrojů k 

obchodování, obchodování mezi členy, povinnosti týkající se hlášení a případně transparentnosti, je regulovaným 

trhem nebo mnohostranným obchodním systémem ve smyslu tohoto nařízení a obchody uzavřené podle uvedených 

pravidel se považují za uzavřené v systémech regulovaného trhu či v mnohostranném obchodním systému. Pojem 

„nákupní a prodejní zájmy“ je třeba chápat v širším smyslu, tedy tak, že zahrnuje pokyny, kotace a projevy zájmu.“ 
66 K pojmu „závazná pravidla“ blíže recitál 7 MiFIR nařízení: „Pojmem „závazná pravidla“ se rozumí pravidla, 

která neponechávají regulovanému trhu nebo organizátorovi trhu nebo investičnímu podniku provozujícímu 

mnohostranný obchodní systém žádnou volnost v rozhodování o tom, jak se mohou zájmy vzájemně ovlivňovat. 

Uvedené definice vyžadují, aby se zájmy sdružovaly způsobem vedoucím k uzavření smlouvy, tedy aby realizace 

probíhala podle pravidel systému nebo pomocí protokolů či vnitřních provozních postupů systému.“  
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obchodního systému, někdy označovaného jako juniorní, mladší trh. Požadavky stanovené pro 

tuto novou tržní subkategorii se snaží stanovit přiměřenou rovnováhu mezi ochranou 

oprávněných investorských zájmů a snížením nadbytečných administrativních zátěží pro 

emitenty přicházející na tento trh. Existujícím příkladem obdobně fungujícího trhu je AIM67, 

specializovaný trh v rámci LSE (London Stock Exchange) zaměřený na menší a rostoucí 

emitentské společnosti. Z českého prostředí lze také zmínit relativně mladý trh v rámci pražské 

Burzy cenných papírů, tzv. trh Start Market.  

Regulace MiFID II šla ve svých požadavcích na tržní transparenci ještě dále, a to ve snaze 

zahrnout v rámci regulovaných trhů co nejvíce druhů investičních nástrojů pod povinně 

obchodované. Samozřejmě se tak mělo stát na úkor investičních nástrojů obchodovaných 

prostřednictvím OTC trhu, a to zavedením již uváděného nového obchodního systému, tzv. 

organizovaného obchodního systému (OTF).  

V souladu s recitálem 6 nařízení MiFIR bylo záměrem regulace a považuje se tak za důležité 

zajistit, aby obchodování s finančními nástroji probíhalo co nejvíce v organizovaných 

systémech a aby byly tyto systémy řádně regulovány. Tento záměr byl současně naplněním 

závazků vyplývajících z dohody dosažené účastníky summitu skupiny G20 v Pittsburghu dne 

25. září 200968. 

Podle některých zdrojů69 objem obchodování s investičními nástroji v rámci euroregionu, které 

nově podléhá povinnosti obchodování v rámci příslušné regulované platformy či širším 

transparenčním pravidlům (jež nebyly uplatňovány před finanční krizí) přesáhl úroveň 90 % 

z celkového objemu regulovaných transakcí v daném regionu. Na tom lze jednoznačně 

dokumentovat úspěšně realizovanou snahu přesunu obchodování z mimoburzovních trhů na ty 

                                                           
67 AIM je jeden z celosvětově nejúspěšnějších trhů rozvíjejících se firem. Od svého založení v roce 1995 se 

rozhodlo přes 3 600 společností emitovat své emise prostřednictvím tohoto trhu. Deklarovaným účelem má být 

právě podpora menším a rostoucím společnostem získat kapitál pro další expanzi.  
68 Viz. také recitál 26 MiFIR nařízení: „[dohodě] o přesunu obchodování se standardizovanými OTC derivátovými 

smlouvami na burzy, případně elektronické obchodní platformy na jedné straně a k poměrně nižší likviditě různých 

OTC derivátů na straně druhé je třeba stanovit vhodnou řadu způsobilých obchodních systémů, ve kterých může 

probíhat obchodování v souladu s uvedeným závazkem. Na všechny způsobilé obchodní systémy by se měly 

vztahovat těsně sladěné regulační požadavky týkající se organizačních a provozních aspektů, opatření pro omezení 

střetu zájmů, dohledu nad veškerou obchodní činností a předobchodní a poobchodní transparentnosti nastavené 

podle finančních nástrojů a druhů systémů obchodování, jakož i požadavek, aby v systému mohly vzájemně 

reagovat vícečetné obchodní zájmy třetích stran. V zájmu zlepšení podmínek pro uskutečňování obchodů a zvýšení 

likvidity by však mělo být organizátorům obchodních systémů umožněno, aby obchody mezi vícečetnými třetími 

stranami v souladu s uvedeným závazkem organizovali podle vlastního uvážení.“ 
69 Srov. například zprávu Financial Stability Report z roku 2017: Financial Stability Board: OTC Derivatives 

Market Reforms - Twelfth Progress Report on Implementation [online]. 2017 [cit. 2019-09-23]. Dostupné z: 

https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P290617-2.pdf 
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regulované.  

Co se OTF týče, nařízení MiFIR výslovně uvádí, že platforma OTF nemá zahrnovat obchodní 

systémy, kde se nerealizuje či nesjednává žádný skutečný obchod, jako jsou například vývěsky 

používané k inzerci zájmu o prodeje či nákup, další subjekty shromažďující či sdílející možné 

zájmy o prodej či nákup, služby elektronického potvrzení po uzavření obchodu nebo komprese 

portfolií, jíž se snižují jiná než tržní rizika u stávajících portfolií derivátů, aniž se mění jejich 

tržní riziko.   

Obchodování na oficiálních regulovaných trzích či mnohostranných obchodních systémech je 

založeno na nediskrečních pravidlech obchodování. Naopak provozovatel organizovaného 

obchodního systému provádí realizaci obchodování na základě volného uvážení, provozovatel 

je nicméně povinen počínat si přitom způsobem naplňujícím požadavky předobchodní i 

poobchodní transparence včetně dalších pravidel pro jednání se zákazníky, počínaje pravidly 

pro obchodování za nejlepších podmínek či pravidly zpracování pokynů zákazníků a dalšími 

povinnostmi stanovenými pro obchodníky s cennými papíry ve vztahu k poskytování 

obdobných investičních služeb. Z tohoto pohledu tedy není překvapující, že provozovatelem 

organizovaného obchodního systému může být jak tradiční organizátor trhu, tak obchodník 

s cennými papíry.  

Vlastní diskreční pravidla provozovatele organizovaného obchodního systému se pak projevují 

na dvou úrovních, kdy se bude buď rozhodovat (i) o zadání pokynu v obchodním systému anebo 

o jeho opětovném stažení, nebo (ii) o tom, že se nespáruje konkrétní pokyn s pokyny 

dostupnými v systému v určitý okamžik, je-li to v souladu s konkrétními pokyny zákazníků a 

s povinnostmi nejlepšího způsobu provedení pokynů. Jedná se tedy o poněkud zvláštní koncept 

skloubení investiční činnosti provozování organizovaného obchodního systému s tím, že od 

okamžiku spárování pokynů zákazníků již činnost představuje investiční službu, na níž se 

aplikují pravidla jednání se zákazníky ve smyslu závazné právní úpravy. Je tomu tak právě 

proto, že na rozdíl od oficiálního regulovaného trhu či mnohostranného obchodního systému se 

zde projevuje aspekt volného uvážení na straně organizátora obchodního systému.  

Ze směrnice MiFID II dále vyplývá, že provozování organizování obchodního systému a 

systematického internalizátora se nesmí koncentrovat u jediného subjektu. Zásadně pak nesmí 

dojít k propojení organizovaného obchodního systému a systematického internalizátora 

způsobem, který umožňuje střet nabídky a poptávky mezi těmito obchodními systémy 

navzájem – protichůdné zákaznické pokyny vztahující se k dluhopisům, strukturovaným 
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finančním produktům, emisním povolenkám a derivátům však mohou být v rámci daného 

organizovaného obchodního systému kříženy navzájem (takový obchodní systém se rovněž 

označuje jako zprostředkovatelský křížový systém obchodování70). V daném případě se 

může provozovatel organizovaného obchodního systému rozhodnout, zda spárovat příslušné 

pokyny zákazníků na tomto obchodním systému. Provozovatel organizovaného obchodního 

systému může současně vést jednání směřující k tomu, aby se v konečném důsledku spárovaly 

určité potenciálně souladné nabídkové a poptávkové zájmy zákazníků. Obdobně jako u 

systematické internalizace je kladen velký důraz na zajištění povinnosti náležitě řídit střet 

zájmů, který je pochopitelně nevyhnutelný z povahy věci. S ohledem na diskreční princip je 

tedy nutné respektovat takový normativ nejen u zákazníků na opačných stranách transakce, ale 

také u pokynů v rámci procesu internalizace, tedy mezi zákazníky a provozovatelem 

organizovaného obchodního systému jako takového. Koneckonců provozovatel obdobného 

systému bude vykonávat danou činnost podnikatelsky, tedy bude mít zájem uzavírat co nejvíce 

transakcí. Není proto překvapující, že internalizace či systematická internalizace 

prostřednictvím či jinak propojená u konkrétního organizovaného obchodního systému není 

možná právě z důvodu nemožnosti vyloučení rizika střetu zájmů, přestože křížení 

zprostředkovatelských pokynů u organizovaného obchodního systému povoleno bude a 

ve vztahu k němu neexistují jiné přiměřené kontrolní mechanismy či omezení například 

ve formě požadovaného předchozího souhlasu zákazníka. Takový souhlas zákazníka by naopak 

byl vyžadován v případech, kdy obchodník s cennými papíry bude obchodovat na vlastní účet 

a bude na obou protisměrných stranách transakcí - jinými slovy bude obchodník s cennými 

papíry fakticky zajišťovat své tržní riziko z daných transakcí, neboť pozice budou symetricky 

protisměrné (v takovém případě se hovoří o tzv. párujícím se obchodování na vlastní účet71). 

Zajímavé je, že v ekonomickém smyslu jde o totožnou činnost jako u výše popsaného křížového 

zprostředkovatelského systému obchodování. Podmínky, za kterých lze realizovat spárované 

                                                           
70 Jak uvádí například ESMA ve svých pokynech ohledně transakčního reportingu v režimu MiFID II, viz. 

European Securities and Markets Authority: Guidelines Transaction reporting, order record keeping and clock 

synchronisation under MiFID II. ESMA/2016/1452 [online]. 2016 [cit. 2019-09-23]. Dostupné z: 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016-

1452_guidelines_mifid_ii_transaction_reporting_tc.pdf: „Investment Firm X is executing a transaction over the 

counter for Client A the buyer and Client B the seller. Neither of the clients is subject to transaction reporting 

obligations. The trade is subject to post-trade publication with an OTC post-trade indicator set to ‘ACTX’ (agency 

cross transaction).“ 
71 V souladu s článkem 4(1)(38) směrnice MiFID II je vymezeno toto obchodování takto: „obchodováním 

párováním pokynů na vlastní účet“ obchod, kdy se facilitátor vloží mezi prodávajícího a kupujícího v daném 

obchodě tak, že v průběhu jeho provádění není nikdy vystaven tržnímu riziku a obě součásti obchodu se provádějí 

současně a obchod je uzavřen za cenu, při níž facilitátor neutrpí ztrátu ani nevytvoří jiný zisk než předem 

oznámenou provizi, poplatek nebo srážku za tento obchod“ 



 
 

 
32 

obchodování na vlastní účet v rámci organizovaného obchodního systému, lze shrnout 

následovně: (i) obchodování se týká koupě či prodeje příslušného investičního nástroje, (ii) 

zákazník udělil souhlas s takovým obchodním postupem a (iii) obchodování nezahrnuje 

deriváty, které jsou předmětem povinného clearingu ve smyslu příslušné evropské regulace 

EMIR. 

K provádění pokynů zákazníků prostřednictvím internalizace dochází typicky v případech, kdy 

obchodník s cennými papíry nerealizuje pokyn zákazníka na regulovaném trhu, 

mnohostranném obchodním systému či organizovaném obchodním systému, nýbrž pokyn 

provede sám „doma“, tedy v rámci svého investičního podniku. Jde tedy o situaci, kdy při 

realizaci dané transakce obchodník s cennými papíry na jedné straně jedná jako zástupce 

zákazníka a současně na druhé straně obchoduje na vlastní účet. Regulace nepovažuje 

internalizaci či systematickou internalizaci samu o sobě za investiční službu či investiční 

činnost, ale za kombinaci obchodování na vlastní účet a provádění pokynů na účet zákazníků. 

V určitých případech internalizace obchodník s cennými papíry naplní kritéria pro 

systematického internalizátora, a to pro konkrétní trh a druh investičního nástroje. Tak tomu 

může být v praxi u tzv. platformy s jedním prodejcem72, kde lze očekávat koncentraci 

různých nabídkových a poptávkových zájmů u jednoho subjektu. Systematická internalizace 

vyžaduje splnění určitých kritérií jako definiční znak, přičemž poté stanoví dodatečná pravidla 

pro daného obchodníka s cennými papíry, a to zejména s ohledem na předobchodní 

transparenci. V tomto ohledu obě směrnice MiFID I73 i MiFID II74 (ta zejména) obsahují velmi 

přesnou definici systematického internalizátora. Pozdější směrnice akcentovala nad rámec 

systematičnosti také aspekt mnohosti, když definice nově zahrnula i atribut obchodování na 

                                                           
72 Viz. recitál 20 nařízení MiFIR (v originále single-dealer platforms (SDPs)). 
73 Viz. čl. 4 odst. 7 směrnice MiFID I: “systematickým internalizátorem“ investiční podnik, který organizovaně, 

často a systematicky obchoduje na vlastní účet prováděním příkazů klientů mimo regulovaný trh nebo MTF; 

Článek 21 Prováděcího nařízení MiFID I poté upřesňuje další kritéria pro určení tohoto statutu obchodníka 

s cennými papíry. Je přitom kladen důraz na organizační uspořádanost a významnou komerční úlohu pro daného 

obchodníka, a to na nediskrečním principu. V neposlední řadě pak pravidelná, případně průběžná dostupnost této 

činnosti zákazníkům. 
74 Viz. čl. 4 (2) (20) směrnice MiFID II: “systematickým internalizátorem“ investiční podnik, který organizovaně, 

často, systematicky a ve značném množství obchoduje na vlastní účet při provádění pokynů zákazníků mimo 

regulovaný trh, mnohostranný obchodní systém nebo organizovaný obchodní systém, aniž by provozoval 

mnohostranný systém. Frekvence a systematičnost obchodování se posuzuje podle počtu OTC obchodů s daným 

finančním nástrojem provedených investičním podnikem na vlastní účet při provádění pokynů zákazníků. 

Množství obchodování se posuzuje buď podle objemu OTC obchodů prováděných investičním podnikem v 

poměru k celkovému objemu obchodů investičního podniku s určitým finančním nástrojem, nebo podle objemu 

OTC obchodů prováděných investičním podnikem v poměru k celkovému objemu obchodů s určitým finančním 

nástrojem v Unii. Definice systematického internalizátora se použije, pouze pokud jsou překročeny stanovené 

mezní hodnoty jak pro frekvenci a systematičnost, tak pro množství, nebo pokud si investiční podnik režim 

systematického internalizátora zvolí. 
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vlastní účet při provádění pokynů zákazníků ve značném množství. Kritéria pro bližší určení, 

zda je konkrétní obchodník s cennými papíry v rámci svého obchodování na vlastní účet při 

provádění pokynů zákazníků, stanoví Implementující nařízení MIFID II75. 

Již s transpozicí směrnice MiFID I byla zavedena relativně obsáhlá pravidla předobchodní i 

poobchodní transparence vztahující se k obchodování na regulovaných trzích a 

mnohostranných obchodních systémech, stejně jako k obchodování u obchodníků s cennými 

papíry provádějící internalizaci, případně systematickou internalizaci pokynů zákazníků. Jak 

bylo poznamenáno výše, regulace MiFID II tato pravidla podstatně rozšířila a sjednotila. 

Hlavním záměrem bylo omezit obchodování mimo regulovaná místa, jakými jsou například 

tzv. dark pools (tj. zjednodušeně řečeno uzavřené obchodní systémy určené pro velké 

investory).  

Směrnice MiFID I stanovila, že regulované trhy a mnohostranné obchodní systémy mají 

s ohledem na akcie přijaté k obchodování na takovém regulovaném trhu či mnohostranném 

obchodním systému povinnost zveřejnit následující informace: (a) aktuální nabídkovou a 

poptávkovou cenu zpřístupněnou prostřednictvím jejich systémů, a (b) rozměr obchodních 

zájmů za takových cenových podmínek. Zveřejňované informace musejí být zpřístupněny 

za rozumných obchodních podmínek, a to na kontinuálním základě během obvyklých 

obchodních hodin. Definičním znakem takových transparenčních povinností však bylo 

zaměření výlučně na akcie, nikoliv na jakékoliv jiné investiční nástroje, pakliže jednotlivé 

členské státy EU nestanovily jinak76. 

V určitých případech mohou naopak příslušné orgány dohledu omezit aplikaci předobchodních 

pravidel, přičemž právě tato národní diskrece vedla často ke vzniku výše uvedených dark pools. 

To samo o sobě může mít negativní dopad na cenotvorbu, neboť se příslušné tržní ceny 

nezpřístupní širší veřejnosti. Naopak může být někdy v praxi problém se zveřejněním 

vybraných pokynů zákazníků, které mohou bez znalosti kontextu vytvářet zkreslený názor 

na situaci na trhu. Například by mohlo jít o pokyny velkého rozsahu realizované penzijními 

                                                           
75 Článek 15 Implementujícího nařízení MiFID II stanoví kritéria pro oblast obchodování s deriváty. Tato kritéria 

zahrnují v případě likvidního trhu, jak je tento definován zvláštním nařízením, počet obchodů s příslušným druhem 

derivátů provedených v rámci Evropské unie na libovolném obchodním systému či mimoburzovním (OTC) trhu 

za stanovené období šesti měsíců. Tam, kde neexistuje takový likvidní trh, se požaduje alespoň frekvence 

v průměru jednou týdně zobchodování na mimoburzovním trhu. Poslední skupinou jsou deriváty, kde rozsah 

obchodování v rámci mimoburzovního trhu v rámci stanoveného období šesti měsíců dosahuje určitého 

minimálního objemu obratu u daného druhu derivátů ve vztahu k počtu obchodů v rámci Evropské unie na 

obchodním systému či mimoburzovním trhu. 
76 Srov. článek 44 (1) směrnice MiFID I v případě regulovaných trhů, resp. článek 29(1) téže směrnice v případě 

mnohostranných obchodních systémů. 
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fondy či jinými fondy kolektivního investování spravujícími zpravidla relativně velké množství 

majetku svých klientů, případně podílníků. Směrnice MiFID I zahrnovala čtyři výjimky 

z předobchodní transparence ve vztahu k regulovanému trhu či mnohostrannému obchodnímu 

systému: (i) výjimka pro systémy založené na obchodní metodologii, která určuje cenu 

odvozením z jiného obchodního systému, přičemž referenční cena je tam široce zveřejňována 

a obecně považována účastníky trhu jako spolehlivý referenční zdroj (někdy také označována 

jako výjimka na základě modelu trhu)77, (ii) výjimka pro systémy, které formalizují 

projednávané transakce, pokud splňují tyto kritéria: (1) transakce je realizována buď na či 

v rámci úrovně současného objemu váženého spreadu zohledněného v příslušné knize pokynů 

či kotací tvůrců trhu (tedy poskytovatelů likvidity u daného regulovaného trhu nebo 

mnohostranného obchodního systému), případně není-li akcie obchodována kontinuálně 

v rámci procentuálně přijatelné referenční ceny, což odpovídá procentu a referenční ceně 

stanovené dopředu příslušným provozovatelem trhu či systému; a (2) transakce je vystavena 

podmínkám odlišným od současné tržní ceny dané akcie (výjimka někdy označována jako 

výjimka na základě typu pokynu nebo obchodu)78; (iii) výjimka pro pokyny sdružené v rámci 

systému zpracování pokynů operovaném regulovaným trhem či mnohostranném obchodním 

systémem za podmínky jejich zveřejnění do trhu (výjimka u sjednaných obchodů)79; a (iv) 

výjimka u transakcí, které jsou velké svým rozsahem (výjimka u obchodů s velkým 

rozsahem)80. 

4.2. Předobchodní transparence a mnohostranné obchodní systémy 

 

Směrnice MiFID II oproti předchozímu režimu pravidel předobchodní transparence ve 

vztahu k mnohostranným obchodním systémům přináší tyto hlavní změny: 

(a) předobchodní transparence se vztahuje na nově zřízený obchodní systém81, 

tzv. organizovaný obchodní systém (OTF), a to nad rámec již zahrnutých regulovaných trhů a 

mnohostranného obchodního systému; 

                                                           
77 Srov. čl. 18 (1) (a) Prováděcího nařízení MiFID I. 
78 Srov. čl. 18 (1) (b) Prováděcího nařízení MiFID I. 
79 Srov. čl. 18 (2) Prováděcího nařízení MiFID I. 
80 Srov. čl. 20 Prováděcího nařízení MiFID I. 
81 Srov. pojem obchodní systém podle čl. 4 (1) (24) směrnice MiFID II ve spojení s čl. 3 a 8 nařízení MiFIR. 
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(b) požadavky předobchodní transparence se rozšířily na jiné investiční nástroje než akcie 

přijaté k obchodování na regulovaném trhu; nová směrnice v tomto ohledu rozlišuje mezi 

akciovými a neakciovými investičními instrumenty82;  

(c) ve smyslu regulace MiFID II bude pro jakékoli národní orgány dohledu mnohem složitější 

nepožadovat plnění povinnosti předobchodní transparence ve vztahu k akciím přijatým 

k obchodování na regulovaném trhu, stejně jako k dalším akciovým investičním nástrojům. 

Netřeba připomenout, že původní regulace MiFID I nestanovila povinnosti předobchodní 

transparence ve vztahu k jiným akciovým investičním nástrojům vůbec; 

(d) aniž by byly dotčeny výše popsané čtyři výjimky z předobchodní transparence, které 

přetrvávají ze směrnice MiFID I, nová regulace MiFID II zavedla mechanismus založený 

na objemových kritériích, resp. limitech, jejichž prostřednictvím se má určit příslušná cena 

odvozená od referenční ceny, případně pro negociované transakce83. To vše s cílem předejít 

jakémukoli nepříznivému dopadu na proces tvorby cen. Tyto výjimky jsou tedy omezeny 

následujícím způsobem: 

(i) procentní podíl obchodování s určitým finančním nástrojem realizovaného 

v obchodním systému v rámci těchto výjimek je omezen na 4 % celkového objemu 

obchodování s daným finančním nástrojem ve všech obchodních systémech v celé 

Unii za období předcházejících 12 měsíců; a 

(ii) celkový objem obchodování s určitým finančním nástrojem realizovaného v rámci 

těchto výjimek v Unii je omezen na 8 % celkového objemu obchodování s daným 

finančním nástrojem ve všech obchodních systémech v celé Unii za období 

předcházejících 12 měsíců. 

                                                           
82 Akciové instrumenty zahrnují akcie, depozitní poukázky, ETF, certifikáty a jiné obdobné finanční nástroje. 

Neakciové nástroje jsou pak dluhopisy, strukturované finanční produkty, emisní povolenky a deriváty. 
83 Recitál 17 MiFIR: „Součástí tohoto mechanismu by měl být dvojí strop, kdy se na každý obchodní systém, který 

využívá uvedených výjimek, použije objemový strop, aby v každém obchodním systému bylo možno provádět 

pouze určitý procentní podíl obchodování, a dále bude existovat celkový objemový strop, jehož překročení by 

mělo za následek pozastavení využívání uvedených výjimek v celé Unii. V souvislosti se sjednanými obchody by 

se měl mechanismus uplatnit pouze na ty obchody, jež jsou realizovány v rámci aktuálního rozpětí váženého 

objemem obchodování vyplývajícím z knihy objednávek nebo kotací tvůrců trhu obchodního systému, kteří daný 

systém provozují. Z něj by měly být vyloučeny obchody s nelikvidními akciemi, cennými papíry nahrazujícími 

jiné cenné papíry, fondy obchodovanými v obchodních systémech, certifikáty a podobnými finančními nástroji, a 

obchody, které podléhají jiným podmínkám než aktuální tržní ceně, neboť nepřispívají k procesu tvorby cen.“ 
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V případě překročení výše uvedených procentních podílů obchodování s určitým finančním 

nástrojem v rámci těchto výjimek pozastaví příslušný orgán dohledu uplatňování těchto 

výjimek v daném obchodním systému. 

(e) v souvislosti se zavedením pravidel předobchodní transparence na neakciové investiční 

instrumenty došlo obdobně ke stanovení čtyř výjimek, a to v následujících případech: (i) 

pokynů, které jsou rozsahem větší než obvyklý tržní objem, (ii) pokynů uchovávaných 

v systému na správu pokynů obchodního systému až do uveřejnění, (iii) vykonatelných projevů 

zájmu v systémech žádostí o kotace a hlasového obchodování (voice trading), jejichž objem 

překračuje konkrétní objem pro daný finanční nástroj, což by poskytovatele likvidity vystavilo 

přílišnému riziku, a s ohledem na skutečnost, zda jsou příslušní účastníci trhu retailovými či 

profesionálními investory, a (iv) derivátů, které nepodléhají povinnosti obchodování uvedené 

v článku 28 MiFIR, a jiných investičních nástrojů, pro něž neexistuje likvidní trh. 

Příslušné orgány odpovědné za dohled nad daným obchodním systémem, v nichž je 

obchodována určitá kategorie dluhopisů, strukturovaných finančních produktů, povolenek 

na emise či derivátů, mohou nad rámec výše uvedených výjimek dočasně pozastavit plnění 

předobchodní transparence, jestliže likvidita dané kategorie finančního nástroje nedosahuje 

stanovené prahové hodnoty. Taková prahová hodnota se definuje na základě objektivních 

kritérií specifických pro trh s příslušným finančním nástrojem a je upravena příslušnými 

regulatorními technickými normami vydávanými ESMA84. 

V případě předobchodní transparence požadované po systematických internalizátorech je 

situace následující. Již směrnice MiFID I stanovila povinnosti předobchodní transparence, 

sic se vztahovala pouze na akcie přijaté k obchodování na regulovaném trhu. I zde platilo, že 

ve výjimečně stanovených případech byly oprávněni systematičtí internalizátoři neuveřejnit 

příslušné tržní kotace. Kotace byly jinak zveřejňovány způsobem umožňujícím jednoduchou 

dostupnost účastníkům trhu za obchodně přijatelných podmínek. Avšak tyto transparenční 

požadavky se v mnoha ohledech podstatně lišily od těch aplikovaných na regulované trhy či 

mnohostranné obchodní systémy. Rozdíly byly zejména tyto:  

(a) systematický internalizátor je povinen zveřejňovat závazné kotace pouze ve vztahu k těm 

akciím přijatým k obchodování na regulovaném trhu, pro něž vykonával takovou funkci 

internalizátora, a současně šlo o likvidní trh. Pokud nešlo o akcie v obchodované v rámci 

                                                           
84 Článek 9 (4), (5) MiFIR. 
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likvidního trhu, systematický internalizátor měl povinnost zveřejnit kotaci pouze svým 

zákazníkům85, a to na základě žádosti; 

(b) transparenční požadavky se uplatní na systematické internalizátory pouze v těch případech, 

kdy prováděli pokyny zákazníků v rozsahu obvyklém pro standardní tržní objemy. Pokud 

systematičtí internalizátoři prováděli pokyny v rozsahu přesahujícím standardní objemy, pak se 

na ně tyto předobchodní povinnosti vůbec neaplikovaly; 

(c) směrnice MiFID I neumožňovala národní diskreci v tom, že by mohly jednotlivé členské 

státy rozšířit tyto povinnosti i na jiné investiční nástroje; 

(d) na rozdíl od mnohostranných obchodních systémů či regulovaných trhů nebyly ani 

stanoveny žádné výjimky z těchto transparenčních povinností. 

Směrnice MiFID II následně přinesla s ohledem na předobchodní transparenci u 

systematických internalizátorů především tyto následující změny:  

(i) předobchodní transparence se rozšířila rovněž na další investiční nástroje nad rámec 

listovaných akcií, když nově zahrnula skupinu neakciových investičních nástrojů. Jak již bylo 

v souvislosti novou směrnicí uvedeno, neakciové investiční nástroje pro tyto účely zahrnovaly 

i strukturované finanční produkty či deriváty; 

(ii) zatímco v případě akciových investičních nástrojů se nový režim předobchodní 

transparence příliš nezměnil oproti tomu požadovanému pro listované akcie v rámci režimu 

MiFID I, u neakciových investičních nástrojů nedosahoval ani takové míry úpravy, když 

povinnost obchodníka s cennými papíry zveřejňovat závazné tržní kotace pro neakciové 

investiční nástroje, ve vztahu k nimž jedná jako systematický internalizátor, a u nichž existuje 

likvidní trh, vzniká pouze, pokud jsou kumulativně splněny tyto podmínky: (1) svým 

zákazníkem je vyzván ke sdělení tržní kotace, (2) systematický internalizátor souhlasí 

s poskytnutím takové tržní kotace, (3) objem zákazníkem požadovaného pokynu je pod takovou 

úrovní, která by systematického internalizátora jednajícího jako poskytovatele dané likvidity 

vystavila nepřiměřenému riziku z důvodů využití takové citlivé informace na úkor daného 

obchodníka s cennými papíry. 

                                                           
85 Srov. článek 27 (1) směrnice MiFID I. 
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4.3. Poobchodní transparence 

Na základě směrnice MiFID I byly regulované trhy povinny zveřejňovat alespoň následující 

informace týkající se akcií: cenu, objem a čas transakcí provedených s akciemi přijatými 

k obchodování. Dále bylo požadováno, aby byly o těchto transakcích zveřejňovány 

podrobnosti, a to za přiměřených obchodních podmínek a v okamžiku co nejbližšímu reálnému 

času86. V případě mnohostranných obchodních systémů, na nichž byly přijaty akcie 

k obchodování, případně obchodování s takovými akciemi mimo regulované trhy či 

mnohostranné obchodní systémy, byly uplatňovány totožné požadavky na poobchodní 

transparenci87. Příslušné transparenční požadavky se proto uplatní na transakce uzavírané 

prostřednictvím systematické internalizace, avšak nejen to - rovněž na párování protisměrných 

pokynů zákazníků či obchodování výlučně na vlastní účet. V tomto ohledu jde o rozdíl oproti 

požadavkům na předobchodní transparenci, které se vztahovaly v režimu směrnice MiFID I 

v případě obchodování mimo regulované trhy či mnohostranné obchodní systémy pouze na 

obchodníky s cennými papíry vystupujícími jako systematický internalizátor. Směrnice MiFID 

I dále umožňovala členským státům Evropské unie rozšířit povinnost poobchodní transparence 

také na investiční nástroje odlišné od veřejně obchodovatelných akcií. Jednotlivé orgány 

státního dohledu mohly odložit plnění poobchodní transparence v závislosti na příslušném 

druhu a velikosti dotčených transakcí. Kupříkladu k tomu docházelo v rámci realizace pokynů 

o velkém objemu ve srovnání s obvyklými obchodními podmínkami pro daný druh, případně 

obchodovaný objem akcií. Regulovaný trh musel získat předchozí souhlas od příslušného 

orgánu dohledu pro takové odložení zveřejnění a nadto musel poskytnout účastníkům trhu a 

investorské veřejnosti jasnou a srozumitelnou informaci o relevantních skutečnostech. 

Prováděcí nařízení ke směrnici MiFID I stanovilo podrobnější pravidla pro plnění režimu 

odložení zveřejnění88. 

Regulace MiFID II přinesla následující hlavní změny týkající se poobchodních 

transparenčních požadavků: 

(1) nové regulatorní povinnosti poobchodní transparence byly rozšířeny na nová obchodní 

místa, na již zmiňované organizované obchodní systémy; 

                                                           
86 Srov. čl. 45 směrnice MiFID I. 
87 Srov. čl. 28 (1) a čl.30 (1) (první odstavec) směrnice MiFID I. 
88 Srov. čl. 28 Prováděcího nařízení MiFID I. 
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(2) poobchodní transparence se aplikuje na investiční nástroje odlišné od akcií přijatých 

k obchodování na regulovaném trhu – akciové i neakciové finanční nástroje; 

(3) obchodníci s cennými papíry, kteří vypořádávají transakce mimo obchodní místo, musí 

zveřejnit příslušné informace prostřednictvím schváleného systému pro uveřejňování informací 

(označovaného novou regulací jako tzv. APA)89. 

4.4. Hlášení obchodů 

 

Čtvrtá hlava nařízení MiFIR upravuje povinnosti obchodníků s cennými papíry a obchodních 

míst uchovávat příslušné informace a hlásit transakce s investičními nástroji kompetentním 

orgánům dohledu. Deklarovaným cílem má být především umožnit dohledovým orgánům, 

pod koordinací evropského kontrolního orgánu ESMA, přístup k těmto datům v rozsahu 

nezbytném pro výkon dohledu nad činností obchodníků s cennými papíry, a to především 

s ohledem na plnění kategorické povinnosti jednat čestně, poctivě, profesionálně a způsobem 

podporujícím integritu trhu90. 

Nařízení MiFIR požaduje minimální archivační dobu pěti let, kdy mají být dohledovým 

orgánům k dispozici příslušná data o transakcích, a to ve stanoveném rozsahu91. Zatímco 

směrnice MiFID I umožňovala hlášení obchodů zprostředkovaně i prostřednictvím 

neregulovaného subjektu, nová regulace MiFID II požaduje takový reporting výlučně 

prostřednictvím regulovaných subjektů. 

Povinnost hlášení obchodů se uplatní bez ohledu na to, zda byla transakce realizována 

na příslušném obchodním místě, přičemž se týká investičních nástrojů přijatých k obchodování, 

případně obchodovaných na obchodním místě nebo pokud v jejich případě byla přijata žádost 

k přijetí k obchodování. Potud se povinnost v zásadě vztahovala již v rámci režimu MiFID I. 

Nařízení MiFIR jde dále v rozsahu výčtu dotčených instrumentů, když zahrnuje také finanční 

nástroje, kde je podkladovým aktivem finanční nástroj obchodovaný v obchodním systému a 

finanční nástroje, kde je podkladovým aktivem index nebo koš složený z finančních nástrojů 

                                                           
89 Srov. čl. 20 a násl. nařízení MiFIR. K novému reportingovému konceptu APA dále v této práci. 
90 Srov. čl. 24 nařízení MiFIR. 
91 V souladu s čl. 25 nařízení MiFIR jde o příslušné údaje týkající se všech pokynů a všech obchodů s finančními 

nástroji, které provedly na vlastní účet nebo na účet zákazníka. V případě obchodů provedených na účet zákazníků 

obsahují záznamy všechny informace a údaje o totožnosti zákazníka a informace požadované podle směrnice 

2005/60/ES Evropského parlamentu a Rady (1). Evropský orgán ESMA může požádat o přístup k těmto údajům 

v souladu s postupem a podmínkami stanovenými v článku 35 nařízení (EU) č. 1095/2010. 
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obchodovaných v obchodním systému92. To ve svém důsledku znamená velmi podstatnou 

změnu oproti legislativě MiFID I, a to vztáhnutí povinnosti hlášení obchodů také na OTC 

deriváty. Regulatorní technické standardy vydávané evropským regulátorem ESMA poté 

upravují relevantní kategorie investičních nástrojů, které jsou předmětem tohoto reportingu93. 

4.5. Poskytovatelé služeb hlášení údajů 

 

Bylo zde již diskutováno, do jaké míry přispívá předobchodní a poobchodní transparence 

v eliminaci nepříznivých tržních jevů jako jsou tzv. dark pools94. Akcent na tržní transparenci 

má podpořit správnou cenotvorbu. To jde ruku v ruce s naplněním principů pravidel provádění 

pokynů za nejlepších podmínek (tzv. best execution), kdy by měli obchodníci s cennými papíry 

realizovat transakce zpravidla na převodních místech umožňující efektivní srovnání 

relevantních kritérií rozhodných pro určení „nejlepší ceny pro zákazníka“. Takové srovnání 

bude významně jednodušší, pokud relevantní tržní informace budou dostupné v konsolidované 

podobě. Takové informace pak nemají být zpřístupněny pouze národním či evropským 

kontrolním orgánům za účelem výkonu státního dohledu nad poskytováním investičních 

služeb95 a jednotlivým obchodníkům s cennými papíry, nýbrž také investorské veřejnosti.  

Z tohoto důvodu směrnice MiFID II zavedla nové formy regulovaných subjektů zodpovědných 

za poskytování služeb hlášení údajů, přičemž tyto osoby musí splňovat nezbytné licenční 

požadavky, organizační předpoklady a další prudentní pravidla. Ačkoliv jde v zásadě o 

nezávislé poskytovatele služeb, obchodník s cennými papíry či organizátor provozující 

obchodní systém může takovou funkci provozovat současně s tím, pokud dodrží příslušné 

požadavky směrnice MiFID II96. 

Regulace MiFID II97 rozlišuje mezi třemi kategoriemi poskytovatelů služeb hlášení údajů: 

                                                           
92 Srov. čl. 26 (2) nařízení MiFIR. 
93 Srov. čl. 26 (9) nařízení MiFIR. 
94 ESMA uvádí ve své aktuální zprávě, že objem obchodování prostřednictvím dark pools významně poklesl, 

v období prvního pololetí 2019 se pohyboval pod úrovní 9% z celkového objemu obchodování. Více ve zprávě 

ESMA European Securities and Markets Authority: ESMA Report on Trends, Risks and Vulnerabilities [online]. 

2019 [cit. 2019-09-23]. Dostupné z: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma_50-165-

883_report_on_trends_risks_and_vulnerabilities_no.2_2019.pdf 
95 Srov. recitál 115 směrnice MiFID II: „Poskytování služeb hlášení hlavních údajů o trhu, které jsou nezbytné k 

tomu, aby uživatelé mohli získat požadovaný přehled o obchodní činnosti na všech finančních trzích Evropské unie 

a příslušné orgány dostávaly přesné a úplné informace o příslušných obchodech, by mělo podléhat povolení a 

regulaci k zajištění nezbytné úrovně kvality.“ 
96 Srov. čl. 59 (2) směrnice MiFID II. 
97 V rámci implementace směrnice MiFID II autor odkazuje na ustanovení § 74 a násl. ZPKT. Příslušná prudentní 

pravidla nejsou nepodobná jiným poskytovatelům regulovaných investičních činností, když nechybí například 
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(a) poskytovatel schváleného systému pro uveřejňování informací (tzv. APA); 

(b) poskytovatel konsolidovaných obchodních informací (tzv. CTP); 

(c) poskytovatel schváleného mechanismu pro hlášení obchodů (tzv. ARM); 

V souladu se směrnicí MiFID II je možné, aby poskytovatel jedné činnosti služeb hlášení údajů 

poskytoval i jiné činnosti těchto služeb. 

Na rozdíl od obchodních systémů, které zásadně reportují pouze transakce uzavřené v rámci 

těchto systémů, obchodníci s cennými papíry realizující příslušné obchody mimo obchodní 

systém (tj. na OTC trhu) musí zajistit zveřejnění takových obchodů prostřednictvím 

poskytovatele APA98. Tyto informace musí být dostupné bezplatně po uplynutí patnácti minut 

od okamžiku, kdy je schválený systém pro uveřejňování informací uveřejní99. Další podrobnosti 

nad rámec směrnice MiFID II stanoví příslušné RTS100. 

Poskytovatel konsolidovaných obchodních informací musí obdobně jako schválený systém pro 

uveřejňování informací dodržovat nezbytná prudentní pravidla včetně organizačních 

předpokladů zajišťující uveřejňování informací způsobem požadovaným regulací MiFID II. 

Služba sama o sobě zahrnuje konsolidaci informací získaných z obchodních míst včetně 

regulovaného trhu, mnohostranného obchodního systému či organizovaného obchodního 

systému, případně schváleného systému pro uveřejňování informací, a to jak ve vztahu 

k akciovým, tak neakciovým instrumentům. Musí přitom docházet ke konsolidaci těchto 

informací v souvislý tok elektronických dat a k uveřejnění těchto informací v okamžiku, který 

je vzhledem k technickým možnostem co nejbližší reálnému času, a za přiměřených obchodních 

podmínek. Opět je striktně požadováno, že informace se poskytují bezplatně po uplynutí 

patnácti minut od okamžiku, kdy je poskytovatel konsolidovaných obchodních informací 

uveřejní.  

                                                           
povinnost vykonávat svou činnost řádně a obezřetně, resp. jednat s odbornou péčí. Poskytování služeb hlášení 

údajů s odbornou péčí zejména znamená, že poskytovatel služeb hlášení údajů jedná kvalifikovaně, čestně a 

spravedlivě a v nejlepším zájmu osob, kterým poskytuje své služby. K zajištění řádného a obezřetného výkonu 

činností je nutné zavést, udržovat a uplatňovat řídící a kontrolní systém, a to účinný, ucelený a přiměřený povaze, 

rozsahu a složitosti rizik spojených s modelem a činnosti takového poskytovatele služeb hlášení údajů.  
98 Srov. čl. 20 (1) nařízení MiFIR v případě akciových instrumentů, resp. čl. 20(2) MiFIR v případě neakciových 

instrumentů. 
99 Srov. čl. 64 směrnice MiFID II. Dále se vyžaduje, aby schválený systém pro uveřejňování informací dokázal 

tyto informace účinně a jednotně šířit způsobem, který k nim zajistí rychlý přístup, bez diskriminace a ve formátu, 

jenž je umožní konsolidovat s podobnými údaji z jiných zdrojů. 
100 Nařízení Komise v přenesené působnosti (EU) 2017/567 ze dne 18. května 2016, kterým se doplňuje nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014, pokud jde o definice, transparentnost, kompresi portfolia a 

dohledová opatření v oblasti zásahů u produktů a pozic. 
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Posledním ze zmiňovaných poskytovatelů služeb hlášení údajů je schválený mechanismus pro 

hlášení obchodů. Zjednodušeně řečeno má povinnost zajistit naplnění požadavků článku 26 

nařízení MiFIR, tedy provádět jménem obchodníků s cennými papíry hlášení o obchodech, a to 

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce pracovní doby pracovního dne následujícího 

po dni, kdy byl obchod uzavřen. O rozsahu investičních nástrojů, které jsou předmětem hlášení, 

bylo pojednáno již výše v této práci, podrobnější požadavky nad rámec citovaného článku 

nařízení MiFIR stanoví opět příslušné RTS101.  

4.6. Koncentrace obchodování 

 

Výše bylo stručně konstatováno, že přínosem regulace MiFID I bylo mimo jiné opuštění 

pravidla koncentrace obchodování, kdy by bylo nutné obchodovat konkrétní investiční nástroj 

výhradně na regulovaném trhu. Bylo tak umožněno zobchodování nejen v rámci tehdy nově 

zavedeného mnohostranného obchodního systému, ale také efektivně uzavřít obchod mimo 

regulovaný trh či mnohostranný obchodní systém, tedy uzavřít obchod v rámci tzv. OTC trhu. 

Tím samozřejmě nemohla být dotčena povinnost provádět takové obchody za nejlepších 

podmínek pro zákazníka, jak předpokládala směrnice MiFID I102. Oproti tomu regulace MiFID 

II se částečně vrací ke konceptu koncentrace obchodování, pokud se tak má docílit zvýšení 

likvidity a podpora správné cenotvorby103. 

Tento nový kvazi-koncentrační princip v rámci MiFID II nedosahuje takové intenzity, jak tomu 

bylo v době před směrnicí MiFID I, tj. v době režimu směrnice ISD. Zřejmým záměrem totiž 

bylo ponechat dostatek prostoru pro konkurenci mezi jednotlivými obchodními systémy. 

V této souvislosti lze v případě akcií přijatých k obchodování na regulovaném trhu, případně 

obchodovaných v obchodním systému poukázat obecně na povinnost obchodníků s cennými 

papíry104, aby takové obchody probíhaly na regulovaném trhu, v mnohostranném obchodním 

systému nebo organizovaném obchodním systému nebo v systematickém internalizátorovi nebo 

případně v obchodních systémech třetích zemí posuzovaných jako rovnocenné v souladu se 

směrnicí MiFID II. Jinými slovy je zásadně požadována koncentrace obchodování s takovými 

akciemi prostřednictvím „evropského“ obchodního místa a systematického internalizátora. To 

                                                           
101 Nařízení Komise v přenesené působnosti (EU) 2017/567 ze dne 18. května 2016, kterým se doplňuje nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014, pokud jde o definice, transparentnost, kompresi portfolia a 

dohledová opatření v oblasti zásahů u produktů a pozic. 
102 Srov. článek 21 směrnice MiFID I, resp. článek 44 až 46 Prováděcí směrnice MiFID I. 
103 Srov. článek 27 směrnice MiFID II, resp. článek 64 až 66 Prováděcího nařízení MiFID I. 
104 Srov. článek 23 nařízení MiFIR. 
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ve své podstatě vylučuje shora popisované obchodování založené na diskrečním 

zprostředkovatelském párování či výlučně na vlastní účet, a to jak s ohledem na povahu 

obchodování v rámci regulovaných trhů či skutečnosti, že organizovaný obchodní systém 

neumožňuje obchodování s akciovými instrumenty.  

Výjimkou z tohoto pravidla nicméně tvoří případy, kdy (i) jsou obchody nesystematické, ad 

hoc, nepravidelné a sporadické, nebo (ii) dochází k obchodování mezi způsobilými nebo 

profesionálními protistranami a nepřispívají k procesu určování cen. Podrobnosti pak opět 

stanoví RTS105, které na základě zmocnění podle článku 23(3) nařízení MiFIR, blíže určující 

konkrétní znaky uvedených obchodů s akciemi, které nepřispívají k procesu určování cen. 

Zohledněny přitom jsou zejména obchody s neurčitelnou likviditou (non-addressable liquidity 

trades), nebo případy, v nichž výměnu takových finančních nástrojů určují faktory jiné než 

aktuální tržní hodnota finančního nástroje. 

Výše bylo pojednáno o obchodovatelných akciích, nyní ještě specificky k OTC derivátům. O 

cílech summitu G20 v Pittsburghu bylo již v této práci řečeno dost, proto není překvapením, že 

vedle jiných dotčených regulací jako tzv. nařízení EMIR, které soustředí svou pozornost na 

pravidla centrálního clearingu a povinného reportingu do registru obchodních údajů, věnuje 

právě nařízení MiFIR oblasti obchodování s deriváty významný prostor, a to především 

problematice koncentrace obchodování a elektronických obchodních platforem. Všechna tato 

nařízení se vzájemně prolínají a je nutné je proto číst v souvislostech. Vymezení povinnosti 

obchodovat standardizované OTC deriváty prostřednictvím příslušných obchodních systémů 

včetně nově zavedené OTF platformy bylo konkrétní reflexí opakovaně citovaných závěrů 

summitu v Pittsburghu. 

Ve svém důsledku tak transakce se standardizovanými OTC deriváty mohou být aktuálně 

realizovány obecně pouze v rámci regulovaných trhů, mnohostranných obchodních systémů, 

organizovaných obchodních systémů či prostřednictvím ekvivalentních trhů ve třetích zemích, 

pokud takové třetí země respektují recipročně obdobný režim pro příslušné obchodní systémy 

ze zemí euroregionu, a to vše za následujících podmínek: 

                                                           
105 Nařízení Komise v přenesené působnosti (EU) 2017/587 ze dne 14. července 2016, kterým se doplňuje nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulatorní technické 

normy týkající se požadavků na transparentnost pro obchodní systémy a investiční podniky v souvislosti s akciemi, 

cennými papíry nahrazujícími jiné cenné papíry, fondy obchodovanými v obchodním systému, certifikáty a jinými 

podobnými finančními nástroji a regulatorní technické normy týkající se povinnosti provádět obchody s určitými 

akciemi v obchodním systému nebo prostřednictvím systematického internalizátora. 
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(i) jedná se o derivátové transakce mezi buď finančními smluvními stranami106, 

určitými nefinančními protistranami107 či finančními smluvními stranami a 

nefinančními protistranami; 

(ii) povinnost obchodovat v rámci příslušných obchodních systémů se nevztahuje na 

vnitroskupinové transakce108109; 

(iii) transakce musí zahrnovat deriváty spadající pod příslušný druh derivátů, ve vztahu 

k nímž byla stanovena obchodní povinnost a byly zveřejněny ve zvláštním registru 

vedeném orgánem ESMA110. 

Podrobnější pravidla pro aplikaci režimu této obchodní povinnosti stanoví opět prováděcí 

RTS111. 

4.7. Limity pozic a kontroly pro řízení pozic u komoditních derivátů a podávání zpráv 

 

V této práci rezonovaly vícekrát cíle summitu G20 v Pittsburghu, ne jinak tomu bude i 

v souvislosti s komoditními deriváty. Ve vztahu k nim byl akcentován důraz na řízení rizika 

                                                           
106 „Finanční smluvní stranou“ je ve smyslu článku 2(8) nařízení EMIR investiční podnik (tedy obchodník 

s cennými papíry) povolený v souladu se směrnicí 2004/39/ES, úvěrová instituce povolená v souladu se směrnicí 

2006/48/ES, pojišťovna povolená v souladu se směrnicí 73/239/EHS, životní pojišťovna povolená v souladu se 

směrnicí 2002/83/ES, zajišťovna povolená v souladu se směrnicí 2005/68/ES, SKIPCP a tam, kde je to vhodné, 

jeho správce povolený v souladu se směrnicí 2009/65/ES, instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění ve 

smyslu čl. 6 písm. a) směrnice 2003/41/ES a alternativní investiční fond spravovaný správci alternativních 

investičních fondů povolených nebo registrovaných v souladu se směrnicí 2011/61/EU. 
107 Nefinančními protistranami jsou v kontextu tohoto nařízení ty „evropské“ nefinanční protistrany splňující 

požadavky povinného clearingu, které jsou podnikem (tj. právnickou osobou) avšak nejsou finanční smluvní 

stranou či centrální protistranou, jak vyplývá z článku 2(9) nařízení EMIR. Tato skupina tedy nezahrnuje fyzické 

osoby, a proto se na příslušné derivátové transakce s nimi nevztahuje předmětná povinnost obchodování 

prostřednictvím obchodního místa. 
108 Zde se odkazuje na vymezení definice obchodů uvnitř skupiny, jak je stanoví článek 3 nařízení EMIR, tj. v 

případě nefinanční smluvní strany se obchodem uvnitř skupiny rozumí OTC derivátová smlouva uzavřená s jinou 

smluvní stranou, která je součástí stejné skupiny, za předpokladu, že obě smluvní strany jsou plně zahrnuty do 

stejné konsolidace a podléhají vhodným centralizovaným postupům pro hodnocení, měření a kontrolu rizik a že je 

tato jiná smluvní strana usazena v Unii nebo v „ekvivalentní“ třetí zemi. V případě finanční smluvní strany je 

definice poněkud obšírnější, když jednou z dodatečných podmínek musí být podřízení vhodným centralizovaným 

postupům pro hodnocení, měření a kontrolu rizik. 
109 Dále se vymezuje, že mezi dané vnitroskupinové transakce patří rovněž obchod uvnitř skupiny ve smyslu 

příslušných přechodných ustanovení nařízení EMIR, srov. článek 89 citovaného nařízení EMIR. 
110 Srov. článek 28(1) nařízení MiFIR, tedy jde o deriváty náležející do třídy derivátů rovněž prohlášené za 

podléhající obchodní povinnosti v souladu s postupem stanoveným v článku 32 a zapsané v registru uvedeném v 

článku 34 nařízení MiFIR. Obecně půjde o derivátové transakce, ve vztahu k nimž současně byla stanovena 

povinnost clearingu ve smyslu nařízení EMIR. 
111 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/2020 ze dne 26. května 2016, kterým se doplňuje nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulatorní technické 

normy pro kritéria k určení toho, zda by deriváty podléhající povinnosti clearingu měly podléhat obchodní 

povinnosti. 
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nadměrné volatility112. K naplnění těchto cílů mají mít příslušné orgány dohledu možnost 

odpovídajících intervencí včetně pravomoci stanovení adekvátních limitů pozic. 

Směrnice MiFID II proto obsahuje širokou paletu pravidel stanovujících limity pozic pro 

komoditní deriváty a kontrolní mechanismy s tím spojené. 

Příslušné orgány v členských státech EU mají v souladu s článkem 57 směrnice MiFID II podle 

metodiky výpočtu stanovené orgánem ESMA stanovit a uplatňovat limity velikosti čisté pozice, 

kterou může osoba kdykoli držet v komoditních derivátech obchodovaných v obchodních 

systémech a v ekonomicky rovnocenných OTC smlouvách. Tyto limity jsou stanoveny na 

základě všech pozic držených osobou a pozic, které jsou jménem této osoby drženy na úrovni 

celé skupiny, s cílem: (i) zabránit zneužívání trhu a (ii) podpořit řádné stanovení cen a 

podmínky vypořádání, včetně předcházení budování pozic narušujících trh, a zejména zajistit 

sbližování mezi cenami derivátů v měsíci plnění a okamžitými cenami podkladové komodity, 

aniž je dotčeno určování cen podkladové komodity na trhu. Regulatorní povinnost přitom 

nedopadá na pozice držené nefinanční protistranou za účelem zajištění rizik spojených 

s obchodní činností takové nefinanční protistrany. 

Členské státy zajistí, aby obchodník s cennými papíry nebo organizátor trhu provozující 

obchodní systém, v němž se obchodují komoditní deriváty, uplatňoval kontroly pro řízení pozic. 

Tyto kontroly zahrnují alespoň pravomoci obchodního systému:  

(a) sledovat čisté otevřené pozic osob; 

(b) mít přístup k informacím, včetně veškeré příslušné dokumentace, poskytnutým osobami 

a týkajícím se velikosti a účelu uzavřené expozice nebo pozice, k informacím o 

skutečných vlastnících, jakýchkoli dohodách o jednání ve shodě a jakýchkoli 

souvisejících aktivech nebo pasivech na základním trhu; 

(c) požadovat, aby určitá osoba ukončila pozici nebo omezila její velikost, a to dočasně 

nebo trvale, jak si to bude konkrétní případ vyžadovat, a jednostranně přijímat vhodná 

                                                           
112 Srov. zprávu Financial Stabilty Board z roku 2010: Implementing OTC Derivatives Market Reforms: „As part 

of the ODSG efforts, the G-14 commodity dealers have partnered with the ISDA to build consensus and support 

among dealers and non-dealers for a TR in commodities. The goal was to develop an ISDA RFP by the third 

quarter of 2010, although this has been postponed. The initiative was promoted by an IOSCO task force, which 

had been mandated by the G20 to implement specific measures to reduce oil market volatility. The G20 has 

identified the oil markets as a primary concern because of their macroeconomic and consumer impact. The ODSG 

is partnering with the IOSCO task force on these transparency efforts“. Bližší informací dostupné na: Financial 

Stability Board: Implementing OTC Derivatives Market Reforms [online]. 2010 [cit. 2019-09-23]. Dostupné z: 

https://www.fsb.org/wp-content/uploads/r_101025.pdf 
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opatření k zajištění tohoto ukončení nebo omezení pozice, pokud daná osoba požadavku 

nevyhoví, a 

(d) je-li to nezbytné, požadovat, aby osoba dočasně vrátila na trh likviditu za dohodnutou 

cenu a v dohodnutém objemu s výslovným záměrem zmírnit vlivy velké nebo 

dominantní pozice. 

Stanovené limity pozic i kontroly musí být transparentní a nediskriminační. Obchodníci 

s cennými papíry či organizátoři obchodního trhu provozujícího obchodní systém 

s komoditními deriváty, emisními povolenkami či jejich deriváty (ať již mnohostranný 

obchodní systém, organizovaný obchodní systém či regulovaný trh) musí v případě překročení 

minimální prahové hodnoty zveřejňovat týdenní zprávu se souhrnnými pozicemi, jež v 

jednotlivých komoditních derivátech nebo v povolenkách na emise či jejich derivátech 

obchodovaných v jejich obchodních systémech drží jednotlivé kategorie osob, s uvedením 

počtu dlouhých a krátkých pozic podle těchto kategorií, jejich změn od předchozí zprávy, 

procentního podílu celkových čistých otevřených pozic podle kategorií a počtu osob držících 

pozice v jednotlivých kategoriích, a předával tuto zprávu příslušnému orgánu a orgánu ESMA; 

tento orgán dohledu následně centrálně zveřejní informace obsažené v těchto zprávách113.  

Alespoň jednou denně musí také dozorovaný subjekt poskytnout příslušnému orgánu úplný 

rozpis pozic držených všemi osobami, včetně členů nebo účastníků a jejich zákazníků, v daném 

obchodním systému. 

 

    

                                                           
113 Srov. článek 58 směrnice MiFID II ve spojení s recitálem 129 téže směrnice. Dále článek 83 MiFID II 

Provádějícího nařízení (č. 2017/565). 
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5. Subjekty obchodování s deriváty 

 

Máme-li hovořit o subjektech účastnících se obchodování s deriváty, je nutné zastavit se již u 

samotné definice, resp. struktury finančního trhu. Jak je obecně známo, trh je místem, kde se 

potkává nabídka a poptávka, v případě finančního trhu to jsou pochopitelně peníze. V tržní 

terminologii poptávající účastník finančního trhu bývá označován šířeji jako „buy side“, 

subjekt, kterému je finanční produkt nabízen, zatímco nabízející subjekt finančního produktu 

jako „sell side“. Prodávajícím je zpravidla sofistikovaná, regulovaná osoba jako banka či 

obchodník s cennými papíry, nicméně neplatí to absolutně, o čemž bude pojednáno dále v této 

práci. 

V užším slova smyslu, v případě kapitálového trhu pak obdobně rozlišujeme subjekty na 

přinášející, možná přesněji řešeno investující kapitál na příslušném trhu, a druhé subjekty, které 

přicházejí na daný trh pro kapitál za účelem dalších investic, provozních potřeb apod. První 

skupina zahrnuje především domácnosti, retailové zákazníky, případně běžné obchodní 

společnosti, které však častěji své zisky raději investují zpět do provozu či rozvoje svého 

podnikání, případně vyplácí zisky svým akcionářům či společníkům. Druhá skupina se pak 

zásadně rekrutuje z řad států, státních fondů či podobných subjektů s vysokými nároky na 

kapitál, ale také z obchodních společností s omezenými kapitálovými možnostmi pro větší 

investice či podobné potřeby.  

Není předmětem této práce zabývat se rolí kapitálového trhu v rámci ekonomiky, nicméně 

specifika tohoto trhu jsou zároveň klíčová pro pochopení obchodování s deriváty. Poměrně 

zásadní komplikací je skutečnost, že nestačí pouze existence zájmu a poptávky na daném trhu, 

neboť je nutné současně zajistit skutečný střet těchto vzájemných iniciativ, který je však dotčen 

relativně omezeným přístupem na trh114. Takový přístup je principiálně umožněn pouze 

oprávněným osobám, které musí mít zájem zprostředkovat, resp. zrealizovat odpovídající 

obchod pro obě strany transakce. Zde se projevuje míra stanovené rovnováhy mezi 

nedostatečnou a přílišnou regulací příslušného trhu. Přemíra regulace sice může vést ke 

zmírnění rizik dopadajících na slabší účastníky trhu (typicky retailové zákazníky s jejich spíše 

větší averzí k rizikům), avšak může vést k zásadnímu omezení přístupu účastníků na takový 

trh, tedy k omezení efektivity či likvidity dotčeného trhu. Regulovaný subjekt pak musí ve 

snaze vyhovět prudentním požadavkům odmítnout provedení pokynu, ba dokonce přijmout 

                                                           
114FinMarkets: The Function of Financial Markets in the Economy [online]. 2017 [cit. 2019-09-23]. Dostupné z: 

https://www.fimarkets.com/pagesen/financial_markets.php 
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takový pokyn. Retailoví zákazníci navíc často mívají své úspory právě na vkladových či 

spořicích účtech s okamžitou či velmi krátkou splatností115. Oproti tomu osoby, které si jdou na 

kapitálový trh pro nezbytné prostředky, potřebují takové financování na delší časový horizont. 

Tento časový nesoulad činí kapitálový trh o něco komplexnější v porovnání s jinými 

finančními, případně tradičními trhy s nabídkou a poptávkou.  

Nyní konkrétněji k vlastnímu derivátovému trhu a jeho znacích relevantních z pohledu 

vymezení subjektů na něm působících. Nad rámec výše uvedeného, které platí pro finanční, 

potažmo kapitálový trh obecně, lze zejména v reflexi na velkou finanční krizi z roku 2008 

spatřovat význam důvěry mezi účastníky trhu navzájem. Před krizí samotnou byla drtivá většina 

derivátových transakcí uzavírána mimo veřejný regulovaný trh, tj. mimo oficiální derivátové 

burzy, na takzvaném OTC trhu (odvozené od anglického pojmu Over-The-Counter). Světoví 

regulátoři tehdy chtěli docílit především vyšší transparence obchodování s deriváty a efektivně 

i likvidity takového trhu, přičemž přišli s regulací požadující vyšší míru reportingu, povinné 

kolateralizace a centrálního clearingu takových transakcí. Ve Spojených státech amerických 

známé jako regulace Dodd-Frank Act, v Eurozóně pak především regulace EMIR (European 

Markets Infrastructure Regulation). Výsledkem tohoto legislativního úsilí je postupný nárůst 

kolateralizace OTC derivátových obchodů a řízený přesun bilaterálně dojednávaných obchodů 

mimo oficiální trh na poskytovatele centrálního clearingu (tzv. CCP – central counterparty). 

Tento trend potvrzuje například mezinárodní asociace ISDA, která ve své zprávě o statistice 

obchodování s OTC deriváty v průběhu prvního pololetí 2018 uvádí, že i přes růst nominálního 

objemu uzavřených OTC derivátů došlo ke snížení hrubé tržní hodnoty u těchto obchodů, 

přesněji hrubé kreditní expozice na protistranu na nejnižší úroveň za posledních deset let (viz. 

také obrázek níže). Pro srovnání lze připomenout, že nominální objem uzavřených OTC 

derivátů předtím dosahoval v době svého vrcholu okolo roku 2007 výše až 605 triliónů 

amerických dolarů. Důvodem takto významného poklesu zobchodovaného objemu mají být 

především nová regulatorní pravidla pro povinnou kolateralizaci u OTC derivátových obchodů 

                                                           
115 Viz. Report AKAT o stavu investování v ČR, dostupné na: AKAT ČR: Zveřejněná data [online]. 2019 [cit. 

2019-09-23]. Dostupné z: https://www.akatcr.cz/Zverejnena-data), Koncepce investiční regulace MFČR – 

konzultační materiál "Plánovaná legislativní opatření plynoucí z Koncepce rozvoje kapitálového trhu v České 

republice 2019-2023", dostupný na: Ministerstvo financí České republiky: Veřejná konzultace - Plánovaná 

legislativní opatření plynoucí z Koncepce rozvoje kapitálového trhu v České republice 2019-2023 [online]. 2019 

[cit. 2019-09-23]. Dostupné z: https://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/kapitalovy-trh/podnikani-na-

kapitalovem-trhu/2019/verejna-konzultace-planovana-legislativn-35843 
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neclearovaných u centrálních protistran či techniky komprese transakcí efektivně snižující 

objem nevypořádaných obchodů při zachování jejich čisté souhrnné hodnoty expozice116.  

 

Zdroj: Banka pro mezinárodní vypořádání (BIS) [online]: Pokles hrubé tržní hodnoty nehledě na nárůst 

nominálního objemu transakcí1 2019 [citace: 2019-09-23], Dostupné z: 

https://www.bis.org/statistics/derstats.htm?m=6%7C32%7C71), úprava autora 

 

Výše uvedené proměnilo infrastrukturu obchodování s OTC deriváty117. Do té doby mělo 

podle některých zdrojů ovládat OTC trh s deriváty jen několik málo mezinárodních bank, což 

přinášelo inherentní rizika spojená s koncentrací rizika defaultu jakékoliv z těchto bank, 

relativně omezenou likviditu, zejména v případě významných změn tržních podmínek, či 

zvýšená operační rizika související s nadměrným množstvím těchto bilaterálních vztahů. 

Obecně lze rozlišit poskytovatele investičních služeb v rámci OTC trhu na brokery, dealery či 

obchodníky s cennými papíry. Broker je fyzickou či právnickou osobou, který za úplatu 

zprostředkuje provádění nákupních či prodejních pokynů podávaných jednotlivými investory, 

tedy zákazníky. Dealer oproti tomu uzavírá takové obchody s investičními instrumenty na 

vlastní účet, tedy přímo vstupuje do transakcí a logicky bere i riziko s tím spojené, přestože 

může jít pouze o riziko vypořádání, pokud například ve stejný okamžik nakupuje i prodává 

příslušný investiční instrument. Klasický obchodník s cennými papíry pak bude vystupovat 

                                                           
116 ISDA: Key Trends in the Size and Composition of OTC Derivatives Markets [online]. 2019 [cit. 2019-09-23]. 

Dostupné z: https://www.isda.org/2019/05/20/key-trends-in-the-size-and-composition-of-otc-derivatives-

markets-2/. 
117 Deutsche Bank: Reforming OTC derivatives markets: Observable changes and open issues [online]. 2013 [cit. 

2019-09-23]. Dostupné z: https://www.dbresearch.com/PROD/RPS_EN-

PROD/Reforming_OTC_derivatives_markets%3A_Observable_chan/RPS_EN_DOC_VIEW.calias?rwnode=PR

OD0000000000435629&ProdCollection=PROD0000000000451933 

https://www.bis.org/statistics/derstats.htm?m=6%7C32%7C71
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v obou rolích, zprostředkovatele či protistranu obchodu, a to v závislosti na konkrétních 

podmínkách OTC derivátové transakce.    

Tradiční model obchodování bez clearingu byl založen právě na bilaterálním vztahu buy side a 

sell side subjektů, zatímco v aktuálně tolik rozšiřujícímu se CCP modelu centrální protistrana 

zjednodušeně řečeno vstoupí mezi tyto dva subjekty, původní bilaterální transakce se tak 

rozpadá a nahrazuje se několika novými transakcemi, v jejichž středu je právě centrální 

protistrana. Ta si přitom určí nezbytné kolaterálové (tzv. maržové) požadavky na svou 

protistranu dané transakce za účelem efektivního řízení kreditního rizika příslušné protistrany. 

V případě oficiálních derivátových trhů, tj. derivátových burz lze u klasifikace účastníků 

působících na burzách obecně uplatnit výše uvedené principy s jedinou výhradou, přestože se 

právě jedná o zásadní definiční znak pro toto obchodování. Jde o členský přístup vyžadovaný 

na takových trzích. Jednotlivé burzy si pak stanovují rozdílná pravidla pro členství a 

obchodování na takových regulovaných trzích do té míry, jaké umožňují kogentní pravidla pro 

oficiální trhy (tzn. v Eurozóně aktuálně zejména v souladu s MiFID II a MIFIR regulací). 

V souladu s výše uvedeným vymezením účelu uzavírání derivátů pak lze rozlišovat mezi 

investory, zajišťujícími se subjekty (hedgeři), subjekty uzavírajícími arbitráže a spekulanty. Ti 

mohou být současně členy příslušné derivátové burzy, pokud nejsou, musí uzavírat transakce 

prostřednictvím člena burzy. Dále lze v rámci burzy samotné u jednotlivých členů rozdělit 

účastníky na clearující členy, kteří jsou vystaveni nejpřísnějším prudentním požadavkům 

(včetně organizačních a kapitálových požadavků) a stojí za veškerými transakcemi na dané 

burze, a těmi ostatními – neclearujícími členy, jež nemohou přímo provést a vypořádat 

transakci. Obdobně členové vystupují jako brokeři nebo dealeři v závislosti na tom, zda provádí 

obchody pouze na vlastní účet či ne (viz. také obrázek níže). Co se týče skupiny investorů na 

derivátových burzách, ti se primárně rekrutují z retailových, nesofistikovaných zákazníků. 

Důvodem pro to jsou hlavní výhody derivátových burz oproti OTC trhu, tedy podstatně menší 

komplexita v rámci podmínek burzovních obchodů, standardizace typu a druhu transakcí, 

možné menší minimální objemy, nominální hodnoty obchodů, a větší likvidita a pravidelné 

přeceňování (tzv. mark to market) na denní bázi.  
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Zdroj: Ebrary.net [online]: Účastníci trhu futures, 2018 [citace: 2019-09-23], Dostupné z: 

https://ebrary.net/805/economics/basis), úprava autora 

 

Na závěr této kapitoly ještě autor poukazuje na vymezení subjektů derivátového trhu z hlediska 

prudentní regulace, jak bylo toto zavedeno do českého právního řádu již v souvislosti 

s implementací MiFID I regulace. Regulace je dělí z pohledu zákazníků na neprofesionální 

zákazníky (retail client), profesionální zákazníky (professional client) a tzv. způsobilé 

protistrany (eligible counterparty). MiFID II přitom nově definoval pojem zákazník, neboť o 

jeho vymezení a aplikaci v praxi se v době transpozice regulace MiFID I často polemizovalo. 

Řada povinností byla původní regulací MiFID I vázána na existenci zákazníka v příslušném 

vztahu s poskytovatelem investiční služby, proto se nezřídka argumentovalo, že takové 

povinnosti se nemají uplatnit v případě obchodování profesionálních protistran. Kvalifikované 

protistrany se totiž zásadně navzájem nepovažovaly za zákazníka, vůči němuž by měla být 

kupříkladu aplikována pravidla jednání v nejlepším zájmu zákazníka apod. Zákazníkem se tedy 

aktuálně rozumí osoba, které je poskytována investiční služba. Z důvodové zprávy k ZPKT pak 

vyplývá důraz na trvalý vztah se zákazníkem118.  

                                                           
118 K tomu viz. Aktualizovaná Důvodová zpráva k zákonu č. 204/2017 Sb., změna ZPKT a dalších zákonů - 

LIT235979CZ - poslední stav textu: (Zákon definuje) "zákazníka", jako osobu, které je poskytována investiční 

služba (záměrně je použit průběhový čas). Vždy je třeba přihlédnout zejména k tomu, zda je mezi poskytovatelem 

investičních služeb a zákazníkem trvalý smluvní vztah, nikoli zda je zrovna v daném okamžiku investiční služba 

https://ebrary.net/805/economics/basis
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Profesionální zákazníky pak zákon rozděluje do dvou kategorií, profesionální zákazníky samy 

o sobě (per se) a profesionální zákazníky na vlastní žádost.  

V prvním případě zákon taxativně vymezuje profesionální zákazníky jako sofistikované 

subjekty – domácí či zahraniční banky, spořitelní a úvěrová družstva, obchodníky s cennými 

papíry, pojišťovny, zajišťovny, investiční společnosti, investiční fondy, penzijní společnosti, 

ale také státy, suverénní subjekty jako Česká národní banka, Evropská centrální banka, Světová 

banka, Mezinárodní měnový fond, Evropská investiční banka apod. Dále mezi profesionální 

zákazníky per se zahrnuje domácí či zahraničí právnické osoby, založené za účelem podnikání, 

která splňují určitá kritéria119.  

Ve druhém případě jde o profesionálního zákazníka na žádost120. Zákon dále stanoví formální 

náležitosti takové písemné žádosti osoby pro efektivní uplatnění tohoto režimu zákaznické 

klasifikace.  

Takzvané způsobilé protistrany přímo zákon nedefinuje, nýbrž rozděluje do dvou skupin, a to 

způsobilé protistrany per se a se souhlasem. V první řadě jde o profesionální zákazníky per se, 

přičemž oproti směrnici MiFID II došlo k určitému rozšíření výčtu těchto osob například o 

osoby provádějící sekuritizaci či obchodníky s komoditami121, a způsobilé protistrany se 

                                                           
poskytována. Ve vztahu ke způsobilé protistraně (§ 2d) je třeba přihlédnou k tomu, že podle recitálu 103 MiFID 

II se na způsobilou protistranu hledí jako na zákazníka (i když jde vlastně spíše o protistranu obchodu). § 15 odst. 

6 upřesňuje, která pravidla jednání mají být plněna i ve vztahu k potenciálnímu zákazníkovi (tj. osobě, které ještě 

není poskytnuta investiční služba), u jiných pravidel se pak potenciální zákazník výslovně zmiňuje, je-li to potřeba. 
119 ZPKT stanoví kritéria zjistitelná podle poslední účetní závěrky, kdy musí daná právnická osoba splnit alespoň 

2 ze 3 kritérií, kterými jsou:  

1. aktiva celkem odpovídající částce alespoň 20 000 000 EUR,  

2. roční úhrn čistého obratu odpovídající částce alespoň 40 000 000 EUR,  

3. vlastní kapitál odpovídající částce alespoň 2 000 000 EUR. 
120 Profesionálním zákazníkem na vlastní žádost se pak rozumí osoba splňující kumulativně tyto dvě podmínky:  

a) obchodníka s cennými papíry požádá, aby s ní zacházel jako s profesionálním zákazníkem, a ten se žádostí 

souhlasí a  

 b) splňuje alespoň 2 z těchto 3 kritérií:  

1. provedla za každé z posledních 4 po sobě jdoucích čtvrtletí v příslušné oblasti finančního trhu obchody s 

investičním nástrojem, jehož se žádost týká, ve významném objemu a v průměrném počtu alespoň 10 obchodů za 

čtvrtletí,  

2. objem jejího majetku tvořeného peněžními prostředky a investičními nástroji odpovídá částce alespoň 500 000 

EUR,  

3. vykonávala po dobu nejméně jednoho roku nebo vykonává v souvislosti s výkonem svého zaměstnání, 

povolání nebo funkce činnost v oblasti finančního trhu, která vyžaduje znalost obchodů nebo služeb, jichž se 

žádost týká. 
121 K tomu viz. Aktualizovaná Důvodová zpráva k zákonu č. 204/2017 Sb., změna ZPKT a dalších zákonů - 

LIT235979CZ - poslední stav textu: Stávající § 2d sice materiálně způsobilou protistranu upravuje, samotný pojem 

"způsobilá protistrana" (dále též "ZP") však nepoužívá. Odstavec 1 upravuje dva typy způsobilých protistran (ZP 

per se a ZP se souhlasem). Stávající § 2d odst. 2 pak upravuje ZP na žádost, ačkoli směrnice i ZP se souhlasem 

považuje za ZP na žádost. Navíc stávající úprava řadí mezi ZP per se i osoby provádějící sekuritizaci, osoby 
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souhlasem, které zahrnují sofistikované profesionální zákazníky požadující tento zvláštní režim 

ve vztahu k příslušnému typu obchodu nebo obchodů s investičním nástrojem nebo investiční 

služby.  

Neprofesionálními zákazníky jsou pak zbytkovou kategorií zákazníků, nespadajícími pod 

skupinu profesionálních zákazníků či způsobilých protistran.  

  

                                                           
provádějící hedging, obchodníky s komoditami a osoby hospodařící s majetkem státu [§ 2a odst. 1 písm. j), k), l) 

a m)], což neodpovídá směrnicové předloze. Kromě toho stávající § 2d odst. 2 řeší problematiku "large 

undertakings" na úrovni zákona, nově ale toto bude upravovat DA nařízení k MiFID II, proto již toto neřeší pouze 

zákon. 
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6. Specifika související s pravidly jednání se zákazníky při obchodovaní s deriváty 

 

Následující kapitoly si kladou za cíl seznámit s jednotlivými požadavky stanovenými pro 

obchodování s deriváty z pohledu poskytovatele investičních služeb. Ačkoliv je samozřejmě 

možné uzavřít derivátovou transakci mezi dvěma neprofesionály, nelicencovanými subjekty, 

v praxi půjde spíše o ojedinělý případ, kdy takovou transakci budou kupříkladu v plném 

rozsahu či částečně přenášet zajištění určitého rizika dvě společnosti v rámci jednoho 

podnikatelského seskupení. Šlo by typicky o situaci, kdy by pověřená společnost v rámci 

koncernu vykonávala roli treasury centrály pro daný region a řídila riziko pro konkrétní divize 

či obchodní zastoupení v různých zemích. Účastníci těchto vnitroskupinových operací 

odpovídají svou povahou skupině výše poukazovaných hedgerů, tyto subjekty tedy nebudou 

vědomě spekulovat. Vyjma jiných omezení by takové spekulativní obchodování bylo 

pravděpodobně v rozporu s vnitroskupinovými politikami na řízení rizika. Autor této práce by 

však radši soustředil pozornost čtenáře na stranu poskytovatele produktu, tedy osoby, s níž by 

komunikovala například uváděná treasury centrála koncernu. Profesionální poskytovatel totiž 

bude nabízet nezbytnou likviditu v daném produktu, odpovídající infrastrukturu požadovanou 

pro jeho zobchodování a další nutné předpoklady včetně případného poradenství v souvislosti 

s konkrétním derivátovým obchodem.  

Již v předchozích kapitolách jste se mohli dozvědět o tom, že derivátové produkty jsou 

zvláštním druhem produktu na finančním trhu a přístup na daný trh je relativně omezen, a to 

zejména kvůli zachování určité rovnováhy mezi subjekty nabízejícími takové produkty, kteří 

musí splňovat přísné požadavky a jsou obecně považovány za sofistikované, a jejich 

protistrany, subjekty často méně kvalifikované v dané oblasti s relativním nedostatkem 

relevantních informací o daném produktu či faktorech ovlivňujících jeho hodnotu či rizika s tím 

spojená. Zajištění rovnováhy mezi mírou regulace obchodování s deriváty a dostatečnou 

funkčností takového trhu je dlouhodobě předmětem diskuzí dotčených subjektů včetně 

regulátora či profesních asociací na mezinárodní i domácí122 půdě. Dosažení rovnováhy není 

úplně jednoduché a jde o trvalý proces balancování mezi chráněnými zájmy zajišťujícími 

zachování funkčního finančního trhu, kdy nelze dané schéma zjednodušit na vztah silnější a 

slabší strany, jak je často v širších médiích prezentováno.  

                                                           
122 U bankovních členů trhu je to zejména Česká bankovní asociace, v případě bankovních i nebankovních subjektů 

na kapitálovém trhu je to pak patrně nejvíce viditelná Asociace pro kapitálový trh. Obdobně jako ISDA vydala i 

Česká bankovní asociace tržní standard dokumentace Rámcové smlouvy pro obchodování na finančním trhu. 
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Nyní k samotným poskytovatelům investičních služeb a pravidlům pro jednání s jejich 

zákazníky, která musí dodržovat. Jak bylo rovněž výše popsáno, aktuální katalog takových 

prudentních pravidel vychází v případě států Eurozóny včetně České republiky převážně 

z regulace MiFID I, později nahrazené regulací MiFID II. Pravidla jednání se zákazníky se tak 

dostala do popředí, nikdy předtím nebylo věnováno tolik pozornosti právě této oblasti. V řadě 

jurisdikcí se pravidla stala součástí kodexu profesionálního chování jako například ve Velké 

Británii Conduct of Business vydaných příslušným finančním regulátorem123. Do českého 

právního řádu se zapracovala tato pravidla přímo do ZPKT. 

Mezi nejpodstatnější změny, které regulace MiFID I (později nahrazená regulací MiFID II) 

přinesla, patří zásady pro poskytování investičních služeb, testování zákazníka, kategorizace 

zákazníků, pravidla komunikace vůči zákazníkům a další informační povinnosti, zpracování 

pokynů a zajištění nejlepších podmínek provedení pokynů zákazníků (tzv. best execution).  

Snahou autora je přitom vyzdvihnout některé problematické otázky, které v praxi přinášela 

zejména v počátcích MiFID I regulace, když se aplikovala na derivátové transakce, a to 

především ty uzavírané v rámci OTC trhu. Nelze přitom ignorovat jeden z hlavních motivů pro 

přijetí MiFID II regulace, kdy oproti MiFID I legislativě orientované zásadně na akciové trhy, 

nová regulace si kladla za cíl usměrnit, případně stanovit jednotná pravidla právě pro do té doby 

relativně netransparentní mimoburzovní trhy.  

6.1. Generální klauzule 

 

ZPKT obsahoval po transpozici směrnice MiFID I dva klíčové normativy stanovené pro 

obchodníky s cennými papíry124, a to požadavek na odbornou péči a povinnost jednat 

kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a v nejlepším zájmu zákazníků. Obě normy byly 

původně upraveny v zákoně zvlášť125, přičemž zákon v minulosti ani aktuálně neobsahuje 

definici pojmu odborná péče. V rámci transpozice směrnice MiFID II došlo ke sloučení těchto 

                                                           
123 Financial Conduct Authority, která od roku 2013 nahradila tehdejšího finančního regulátora ve Velké Británii, 

tzv. Financial Services Authority. Conduct of Business tvoří součást širších prudentních pravidel (Principles) 

popsaných blíže ve FCA Handbook (Financial Conduct Authority: FCA Handbook [online]. 2018 [cit. 2019-09-

23]. Dostupné z: https://www.handbook.fca.org.uk/handbook/PERG/13/4.html?date=2018-01-03).  
124 Není-li v této práci výslovně uvedeno jinak, obchodníkem s cennými papíry se má na mysli bankovní i 

nebankovní subjekt poskytující investiční služby, jak ostatně vyplývá i ze zákona samotného. 
125 ZPKT ve znění Novely MiFID I upravoval odbornou péči v ustanovení § 11a a vlastní generální klauzuli 

v ustanovení § 15 citovaného zákona. Ustanovení § 11a bylo zrušeno bez náhrady, když bezprostředně navazující 

ustanovení zákona § 12 a násl. upravují prudentní oblast řádného a obezřetného výkonu činnosti obchodníků 

s cennými papíry, tedy zejména organizační předpoklady pro poskytování licencovaných investičních služeb. 
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norem, kdy ustanovení § 15 citovaného zákona nově požaduje odbornou péči ve vztahu ke všem 

investičním službám (tedy hlavním i doplňkovým investičním službám), přičemž 

demonstrativním výčtem uvádí právě povinnost jednat kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a 

v nejlepším zájmu zákazníků. Nad to se uvádí, že dosažením takového kritéria se má zejména 

splnění povinností obchodníka s cennými papíry v části zákona upravující jednání obchodníka 

s cennými papíry se zákazníky126. Výklad této normy je však nutné euro konformně korigovat 

v souladu se směrnicí MiFID II, když tato upravuje požadavek odborné péče ve vztahu ke 

hlavním investičním službám a doplňkovým službám jen přiměřeně127. Tomu odpovídá i 

komentář v rámci důvodové zprávy, tedy tato principiální pravidla by se měla aplikovat pouze 

tam, kde je to relevantní s ohledem na povahu vztahu. Například nebude vždy přiléhavé hovořit 

o ochraně nejlepšího zájmu zákazníka v situaci, kdy z povahy věci daná doplňková služba není 

založena na konkrétním zákaznickém vztahu128. Na druhou stranu nutno podotknout, že 

generální klauzule se obecně uplatní bez ohledu na příslušný typ, resp. kategorii zákazníka, ve 

vztahu k němuž jsou poskytovány příslušné investiční služby. Jinými slovy, jde o natolik 

zásadní pravidlo, které je třeba respektovat jak u klientů – spotřebitelů, tak sofistikovaných 

finančních protistran, vůči nímž v daném případě vystupuje poskytovatel investiční služby. 

Tento obecný imperativ není nepodobný generální klauzuli nekalosoutěžního jednání 

v občanském zákoníku129. Porušení této principiální normy představuje porušení zákona samo 

o sobě, bez nutnosti provázání na další konkrétní povinnosti obchodníka s cennými papíry podle 

příslušné regulace. Zvláštní skutkové povinnosti, resp. porušení jednotlivých závazných 

ustanovení již jen demonstrativně doplňují toto základní pravidlo. Obě generální normy přitom 

vycházejí z obecných zásad právní teorie zakládajících ochranu poctivého poskytování 

podnikatelské činnosti, spravedlivosti či dobrých mravů. Jak uvádí i komentář k ZPKT, 

základní kritéria generální klauzule musí být kumulativně splněna, aby dané jednání 

                                                           
126 Srov. oddíl 5, díl 3 ZPKT. 
127 Článek 24 Směrnice MiFID II zní v anglickém znění takto: „Member States shall require that, when providing 

investment services or, where appropriate, ancillary services to clients, an investment firm act honestly, fairly and 

professionally in accordance with the best interests of its clients and comply, in particular, with the principles set 

out in this Article and in Article 25.“ 
128 Příkladem může být doplňková investiční služba - investiční výzkum a finanční analýza nebo jiné formy 

obecných doporučení týkajících se obchodování s investičními nástroji, tato bude zpravidla poskytovat neadresné 

investiční analýzy či doporučení volně šiřitelné obchodníkem s cennými papíry či dalšími subjekty – kupříkladu 

informační weby zaměřené na oblast investování či finančních trhů jako www.patria.cz. 
129 Srov. ustanovení § 2976 odst. 1 občanského zákoníku, zákona č.89/2012 Sb.: „Kdo se dostane v hospodářském 

styku do rozporu s dobrými mravy soutěže jednáním způsobilým přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo 

zákazníkům, dopustí se nekalé soutěže. Nekalá soutěž se zakazuje.“.  
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obchodníka s cennými papíry mohlo být považováno za naplňující tento požadavek130. Autoři 

komentáře zákona správně uvádí, že dané pojmy patří do kategorie mimoprávních, jakožto 

určité měřítko etického hodnocení konkrétních situací s přihlédnutím k jednotlivým 

okolnostem daného případu. Zákon tyto pojmy blíže nedefinuje, je tak ponechána relativně 

široká míra výkladu ze strany České národní banky v rámci jí vykonávaného státního dohledu, 

případně příslušného soudu. Regulátor i soudní praxe se touto problematikou v minulosti již 

zabývala a je tak možné do určité míry vysledovat trendy výkladu této zásadní normy v reálném 

podnikatelském prostoru131. Autor této práce nicméně konstatuje, že dle jemu dostupných 

informací relevantních soudních judikátů je velmi málo. Pro úplnost lze uvést, že negativním 

postihem takového porušujícího jednání nemusí být pouze veřejnoprávní sankce ze strany 

orgánu dohledu, ale také absolutní neplatnost příslušného právního úkonu, ať jednotlivého 

pokynu, obchodu, případně smlouvy mezi obchodníkem s cennými papíry a jednotlivým 

zákazníkem. Tato skutečnost může mít tedy neblahý vliv na smluvní vztah mezi regulovaným 

subjektem a jeho zákazníky a významně oslabit právní jistotu těchto účastníků trhu.   

V případě obchodování s deriváty není optikou generální klauzule na místě vyloženě hovořit o 

nějakých zvláštních specificích. Nicméně derivátový trh je velmi technickou disciplínou a může 

být proto ošemetné aplikovat generální klauzuli v případech, které nejsou nezbytně přiléhavé 

konkrétní situaci a okolnostem. Příkladem může být právě komplexita derivátových obchodů, 

kdy aktuální tržní hodnota derivátu může být v okamžiku bezprostředně následujícím po 

uzavření obchodů významně negativní z pohledu klienta, a tedy případné předčasné ukončení 

konkrétního derivátového obchodu může pro zákazníka představovat podstatné ztráty či 

náklady, avšak to samo o sobě nemusí znamenat nepoctivé, nespravedlivé či nekvalifikované 

jednání obchodníka s cennými papíry ve vztahu k danému zákazníku. To je totiž mimo jiné 

otázkou tržních vlivů zásadně mimo kontrolu obou stran derivátové transakce, avšak na 

obchodníka s cennými papíry jsou krom jiného kladeny právě požadavky náležité transparence 

vůči zákazníkovi, aby byl s to pochopit a vyhodnotit příslušná rizika spojená s danou investiční 

službou. Dále platí, že obchodník mající v uvedeném příkladu potenciální zisk, případně 

výhodu při předčasném ukončení derivátového obchodu, může mít současně jednu či více 

navazujících operací na trhu, které budou takový zisk či výhodu zpravidla ve větší či menší 

                                                           
130 HUSTÁK, Zdeněk, ŠOVAR, Jan, SMUTNÝ, Aleš, CETLOVÁ, Klára, DOLEŽALOVÁ, Daniela. ZPKT 

Komentář. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2012, s. 198. ISBN 978-80-7400-433-9. 
131 Například rozhodovací praxe České národní banky (resp. Komise pro cenné papíry) KCP/21/2001 – Ke 

komplexnosti kvalifikovaného, čestného a spravedlivého jednání či KCP/44/2001 – K charakteristice odborné 

péče (ve vztahu k realizaci zástavního práva), rozhodnutí Vrchního soudu ČR 5 Cmo 322/2013 - 154. 
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míře konzumovat. Typickým případem může být protioperace, kterou obchodník s cennými 

papíry bude řídit tržní a jiná rizika spojená s derivátovou transakcí se zákazníkem, jak mu 

ostatně ukládá prudentní regulace upravující řízení rizik v souvislosti s poskytováním 

bankovních, resp. investičních služeb. Nezbývá tedy, než spoléhat na sofistikovanost 

jednotlivého pracovníka orgánu dohledu či soudu při posuzování jednotlivých kritérií pro 

naplnění požadavků generální klauzule v praxi.    

Na závěr této části stojí za poznámku výjimka z aplikace pravidel jednání se zákazníky 

obsažená v cit. ustanovení § 15 zákona, a to pro obchody uzavřené na regulovaném trhu se 

sídlem v členském státě Evropské unie nebo pro obchody v mnohostranném obchodním 

systému. Zákon oproti znění platném před implementací regulace MiFID II upřesnil, že pravidla 

jednání se zákazníky včetně generální klauzule se uplatní ve vztahu k příslušnému zákazníkovi 

pouze tam, kde obchodník s cennými papíry realizoval takový obchod na daném trhu a jednal 

přitom na účet svého zákazníka. Je to logické, neboť pravidla mnohostranného obchodního 

systému a oficiálního regulovaného trhu musí v souladu s regulací MiFID II a MIFIR splňovat 

minimální požadavky zajišťující především dostatečnou transparenci vůči účastníkům na 

daném trhu či přístupu na něj. Organizovaný obchodní systém132 ze své podstaty do dané 

výjimky nespadá, tudíž pravidla jednání se zákazníky se na obchody tam uzavírané aplikují. 

Deklarovaným účelem zřízení organizovaného obchodního systému má být platforma pro 

obchodování s instrumenty, které by jinak byly obchodovány v rámci OTC trhu, tím zvýšit 

předobchodní a poobchodní transparenci.  

6.2. Pobídky 

 

Ústřední definice pobídek a základní povinnosti s tím související jsou obsaženy v rámci 

ustanovení § 15 ZPKT, což má zjevně podtrhnout jejich klíčovou roli v chápání významu 

pravidel jednání se zákazníky. Režim pobídek je koncipován jako jeden ze základních principů 

pro poskytování investičních služeb s odbornou péčí. 

Aktualizovaná důvodová zpráva k implementační novele ZPKT konstatuje, že Evropská unie 

prostřednictvím regulace MiFID II výrazně revidovala, a to i s ohledem na novou úpravu tzv. 

                                                           
132 Jedná se o nový pojem (v originále organised trading facility), který byl zaveden do zákona v souvislosti 

s transpozicí regulace MiFID II. Nejedná se ani o evropský regulovaný trh, ani mnohostranný obchodní systém, 

uplatní se na něho odlišná pravidla přístupu a jeho provozování. Regulace rovněž požaduje, aby se na něm mohly 

obchodovat pouze dluhopisy, strukturované finanční produkty, povolenky na emise skleníkových plynů a deriváty. 

Tedy nelze na něm obchodovat akcie. 
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nezávislého poradenství. Z pohledu autora této práce šlo ale především o upřesnění režimu 

pobídek v některém pojmosloví133. Základní principy nastolené již směrnicí MiFID I zůstávají 

podle autora totiž v zásadním ohledu neměnné. 

Pojem pobídka nově zahrnuje úplatu nebo jinou peněžitou nebo nepeněžitou výhodu včetně 

výzkumu, nicméně se za pobídku nepovažuje úplata nebo jiná peněžitá nebo nepeněžitá výhoda 

přijatá od zákazníka nebo od osoby jednající na jeho účet nebo poskytnutá zákazníkovi nebo 

osobě jednající na jeho účet. 

Pobídka je obecně přípustná134, jestliže má buď (i) přispět ke zlepšení kvality poskytované 

služby a není v rozporu s povinností obchodníka s cennými papíry jednat s odbornou péčí při 

jejich poskytování nebo (ii) umožňuje poskytování investičních služeb nebo je pro tento účel 

nutná a její povaha není v rozporu s citovanou povinností odborné péče, zejména jde-li o úplatu 

za úschovu, úplatu za vypořádání, úplatu převodním místům, správní poplatek nebo o úplatu za 

právní služby. Stručně řečeno, v prvním případě půjde o svou povahou stimuly ospravedlnitelné 

zvýšením kvality služby pro zákazníka, něčím nadstandardním, co nevyplývá pouze z regulace 

jako povinný transakční reporting. Kupříkladu by mohlo jít o zvláštní doplňkovou službu 

umožňující klientovi přístup k zajímavým tržním zdrojům, zprávám, kotacím, investičním 

portfoliím apod. Ve druhém případě by šlo typicky o obvyklé transakční a administrativní 

náklady, které obchodník s cennými papíry musí odůvodněně vynaložit v souvislosti 

s poskytovanou službou. 

                                                           
133 K tomu viz. Aktualizovaná důvodová zpráva k zákonu č. 204/2017 Sb., změna zákona o podnikání na 

kapitálovém trhu a dalších zákonů - LIT235979CZ - poslední stav textu: „Pojem "poplatek" se s ohledem na 

Listinu základních práv a svobod nahrazuje v celém zákoně pojmem "úplata" (pojem "poplatek" je vyhrazen 

"správním poplatkům"). Pojem "úplata" je dostatečně široký, aby zahrnul i pojem "odměna" či "sleva", nicméně 

pro jistotu je doplněna i "jiná peněžitá výhoda" (obdobně dle zákona o investičních společnostech a investičních 

fondech), ač směrnice MiFID II tuto občas opomíná zmínit (dle našeho názoru omylem). Specifický druh pobídky 

je upraven i v § 15n odst. 4. Upřesňuje se, že platba zákazníka (nebo osoby jednající na jeho účet) není pobídkou. 

Také se upřesňuje (dle požadavku směrnice), že pobídka by neměla vést ke střetu zájmů. Jde o transpozici zejména 

čl. 24 odst. 9 návětí prvního pododstavce MiFID II.“ 
134 K přípustnosti pobídek se rovněž opakovaně vyjádřila Česká národní banka, dostupné zde: Česká národní 

banka: K přípustnosti pobídek na kapitálovém trhu [online]. 2019 [cit. 2019-09-23]. Dostupné z: 

https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/casto-kladene-

dotazy/.galleries/stanoviska_a_odpovedi/pdf/k_pripustnosti_pobidek_na_kapitalovem_trhu.pdf či Evropský 

regulátor ESMA v rámci svých obecných pokynů: European Securities and Markets Authority: Questions and 

Answers On MiFID II and MiFIR investor protection and intermediaries topics. ESMA35-43-349 [online]. 2019 

[cit. 2019-09-23]. Dostupné z: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-43-

349_mifid_ii_qas_on_investor_protection_topics.pdf (dále v této práci jen „ESMA: Q&A On MiFID II and 

MiFIR investor protection and intermediaries topics. ESMA35-43-349“) 

aspi://module='ASPI'&link='2/1993%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='240/2013%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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Prováděcí vyhláška k ZPKT stanoví podrobnější pravidla pro přijímání a poskytování pobídek. 

Ve svém ustanovení § 14 odst. 1 písm. a)135 ukotvuje tzv. „bezpečný přístav“, kdy lze hovořit 

o prokazatelném zvýšení kvality služby pro zákazníka, přičemž jde o demonstrativní výčet 

jednání obchodníka s cennými papíry. V ostatních případech, tj. mimo výslovně vymezený 

rozsah „bezpečného přístavu“ je nutné dostát již uvedeným zákonným požadavkům na 

vyhovění potřebám zákazníkovi, nadstandardu pro zákazníka a tržní povaze takové služby. 

Podle aktuálně sledovaných trendů na lokálním trhu řada poskytovatelů investičních služeb 

spoléhá pouze na vymezené okruhy pobídek tzv. bezpečného přístavu, neboť se obávají příliš 

úzké aplikace režimu povolených pobídek v praxi ze strany orgánu dohledu.  

V případě obchodování s deriváty je relevance dopadů režimu pobídek do značné míry 

omezená, a to zejména v případě OTC derivátů, z důvodů opět souvisejících převážně 

s charakterem těchto transakcí. S možnou výhradou u burzovních derivátů totiž obchodníci 

s cennými papíry uzavírají derivátové transakce zpravidla na vlastní účet a jde o transakce „šité 

na míru“ pro konkrétního zákazníka. Problematika pobídek je obecně aktuálnější v provizních 

obchodních schématech, kde dochází k distribuci investičních instrumentů širší investorské 

veřejnosti prostřednictvím pobočkové sítě, investičních zprostředkovatelů a dalších 

oprávněných distributorů. U OTC derivátů nejsou zásadně požadovány obchodníky s cennými 

papíry nějaké zvláštní poplatky či náklady, odpovídající odměna i související náklady daného 

obchodníka jsou typicky zahrnuty v rámci příslušného kurzu či jiného parametru transakce, 

který bude zákazníkem akceptován v rámci potvrzení obchodu. Zde autor připomíná, že 

pobídkou není platba placená zákazníkem, případně osobou jednající na účet zákazníka. 

Obchodníci s cennými papíry budou jednat pravidelně jako protistrany zákazníků při uzavírání 

derivátových transakcí a své tržní riziko spojené s takovým klientským obchodem budou 

                                                           
135 Ustanovení § 14 (1) (a) vyhlášky č. 308/2017 Sb., o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování 

investičních služeb:  

a) pobídka je spojena s poskytnutím dodatečné služby či služby na vyšší úrovni zákazníkovi, alespoň úměrné 

hodnotě obdržené pobídky, zejména  

1. poskytnutím jiného než nezávislého investičního poradenství k široké škále vhodných investičních nástrojů 

včetně odpovídajícího počtu investičních nástrojů poskytovatelů z řad třetích osob, kteří nemají s obchodníkem s 

cennými papíry úzké propojení, a zajištění přístupu k těmto investičním nástrojům,  

2. poskytnutím jiného než nezávislého investičního poradenství v kombinaci buď s nabídkou zákazníkovi, že bude 

alespoň jednou za rok posouzeno, zda jsou investiční nástroje, do nichž zákazník investoval, nadále vhodné, nebo 

s jinou průběžnou službou, která je pravděpodobně pro zákazníka výhodná, zejména poradenstvím k 

navrhovanému optimálnímu rozdělení majetku zákazníka, nebo  

3. zajištěním přístupu za konkurenční cenu k široké škále investičních nástrojů, které pravděpodobně budou 

vyhovovat potřebám zákazníka, včetně odpovídajícího počtu nástrojů poskytovatelů investičních nástrojů z řad 

třetích osob, kteří nemají s obchodníkem s cennými papíry úzké propojení, společně buď s poskytnutím pomůcek 

s přidanou hodnotou, jako jsou objektivní informační zdroje, které pomáhají zákazníkovi činit investiční 

rozhodnutí nebo mu umožňují sledovat, modelovat a upravovat okruh investičních nástrojů, do kterých investoval, 

nebo s poskytováním pravidelných zpráv o výkonnosti, nákladech a úplatě, které s investičními nástroji souvisejí;  
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zajišťovat v rámci řízení rizika „své knihy“, případně budou simultánně uzavírat „protiobchod“ 

s poskytovatelem likvidity na příslušném trhu. Konečný zákazník poté bude hradit „cenu“ 

zohledňující veškeré vynaložené náklady a další případně kvalifikované pobídky spojené 

s takovým zajištěním, resp. protiobchodem. Z těchto důvodů nebude oblast omezení 

vyplývajících pro přijímání a poskytování pobídek tolik přiléhává v souvislosti 

s obchodováním s deriváty jako v případě jiných investičních instrumentů a v praxi by proto 

nemělo docházet k podstatným problémům z pohledu obchodníků s cennými papíry. Naopak 

bude daleko přiléhavější hovořit o problematice zajištění „nejlepší ceny“ pro zákazníka, tj. 

v kontextu režimu pravidel best execution u OTC derivátových transakcí, avšak k tomu dále 

v této práci. 

6.3. Komunikace se zákazníky 

 

Směrnice MiFID II stanoví, že veškeré informace, včetně propagačních sdělení, určené 

investičním podnikem pro zákazníky nebo potenciální zákazníky musí být korektní, jasné a 

neklamavé. Propagační sdělení musí být možné jako taková jasně určit. To je princip, který 

v zásadě platil už v rámci regulace MiFID I.  

Nová regulace nicméně upřesnila a rozvedla některé z aspektů propagace, resp. komunikace 

směrem k potenciálnímu i stávajícímu zákazníkovi. Výslovně se požaduje, aby obchodníci 

s cennými papíry komunikovali srozumitelně tak, aby zákazníci nebo potenciální zákazníci byli 

přiměřeně schopni pochopit povahu a rizika investiční služby i nabízeného určitého typu 

finančního nástroje a následně učinit informované investiční rozhodnutí. Nestačí pouze označit 

propagaci jako zjevný marketing bez bližšího určení cílové skupiny zákazníků, bude zřejmě 

nutné pečlivě zvážit formu a způsob marketingu s ohledem na cílové adresáty, aby nemohlo 

dojít k možnému nepochopení podstaty propagovaného investičního produktu na samém 

počátku procesu nabízení ze strany poskytovatele investiční služby.  

Zde lze poukázat zcela konkrétně na tzv. nařízení PRIIPs, které upravuje pravidla distribuce 

strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou. 

Tato pravidla souvisí rovněž s požadavky regulace MiFID II na tzv. product governance, o 

nichž bude pojednáno ještě dále v této práci. Již byla řeč o tom, že vlastní regulace MiFID II je 

komplexní soubor několika norem, které je nutné interpretovat a aplikovat jednotlivě a zároveň 

ve svém celku s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem včetně povahy produktu či kategorii 

zákazníka. Dvě rozhodná kritéria k posouzení z pohledu nařízení PRIIPs jsou v tomto kontextu, 
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zda produkt spadá do působnosti tohoto nařízení, tj. jde o produkt s investiční složkou136, a 

zda jde o retailového investora, jak jej definuje toto nařízení137. Tato práce se zaměřuje na 

obchodování s deriváty, tak bude v souvislosti s touto problematikou upřena pozornost pouze 

na ně, a to specificky na OTC deriváty, u nichž byla diskuze mezi místními účastníky trhu a 

Českou národní bankou svého času poměrně obšírná. Tržní komunita138 totiž zejména 

upozorňovala na skutečnost, že předmětné nařízení PRIIPs dopadá na investice139, kam nelze 

bez dalšího zahrnovat veškeré investiční nástroje, natož specificky OTC deriváty. Nelze příliš 

polemizovat nad tím, že velká skupina OTC derivátů není uzavírána s cílem poskytovat 

investiční příležitosti retailovým investorům. Zde připomínáme již diskutované účely uzavírání 

derivátových transakcí, které kromě možné spekulace zahrnují rovněž zajištění specifických 

rizik či arbitráž. Teoreticky lze uvažovat o relevanci v případě čistě spekulativních derivátů, 

kde mohou být podobné regulatorní úvahy spíše na místě. 

Kupříkladu derivát typu měnový forward nemusí definici pojmu produkt s investiční složkou 

zrovna dostát kvůli absenci investorem na svém počátku investované částky a skutečnosti, že 

vypořádací částka, kterou retailový investor má obdržet při vypořádání transakce (tj. 

                                                           
136 Nařízení PRIIPs rozlišuje mezi dvěma produkty s investiční složkou, a to strukturovaným retailovým 

investičním produktem a pojistným produktem s investiční složkou. Pojistný produkt s investiční složkou má 

představovat pojistný produkt, který nabízí určitou hodnotu odkupného nebo hodnotu v době splatnosti, jež je 

zcela nebo zčásti vystavena, přímo či nepřímo, tržním výkyvům. Strukturovaný retailový investiční produkt také 

označovaný jako „PRIP“ pak představuje investice, včetně nástrojů vydávaných zvláštními účelovými jednotkami 

podle čl. 13 bodu 26 směrnice 2009/138/ES a sekuritizačními účelovými subjekty podle čl. 4 odst. 1 písm. an) 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ( 2 ), u níž bez ohledu na právní formu investice podléhá 

částka, která má být retailovému investorovi vyplacena, výkyvům v důsledku expozice vůči referenčním hodnotám 

nebo výkonnosti jednoho nebo více aktiv, která retailový investor přímo nezakoupil. 
137 Srov. článek 4(6) nařízení PRIIPs, kdy pojem retailový investor zahrnuje neprofesionálního zákazníka ve 

smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 11 směrnice MiFID II a zákazníka ve smyslu Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2002/92/ES ze dne 9. prosince 2002 o zprostředkování pojištění, pokud jej nelze považovat za profesionálního 

zákazníka ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 10 směrnice MiFID II. 
138 Viz. také reakce jednotlivých profesních asociací jako ISDA, ICMA a dalších, například: ISDA: APPENDIX 

1 [online]. 2017 [cit. 2019-09-23]. Dostupné z: https://www.isda.org/a/35KDE/JAC-letter-to-the-ESAs-5-May-

2017-Appendix-1-36336597_1.pdf 
139 Srov. recitál 6 nařízení PRIIPs: „Toto nařízení by se mělo vztahovat na všechny produkty bez rozdílu formy 

nebo struktury vytvářené v odvětví finančních služeb s cílem poskytovat investiční příležitosti retailovým 

investorům, u nichž částka, která má být vyplacena retailovému investorovi, podléhá výkyvům v důsledku expozice 

vůči referenčním hodnotám či výkonnosti jednoho nebo více aktiv, která retailový investor přímo nezakoupil. Tyto 

produkty by měly být pro účely tohoto nařízení označovány jako produkty s investiční složkou a měly by mimo jiné 

zahrnovat takové investiční produkty, jako jsou investiční fondy, životní pojištění s investičním prvkem, 

strukturované produkty a strukturované vklady. Finanční nástroje vydávané zvláštními účelovými jednotkami 

odpovídající definici produktu s investiční složkou by rovněž měly spadat do oblasti působnosti tohoto nařízení. U 

všech těchto produktů se nejedná o přímé investice, jakých je dosahováno přímým nákupem nebo držením aktiv. 

Tyto produkty naopak vstupují mezi retailového investora a trhy prostřednictvím procesu strukturování nebo 

sdružování aktiv s cílem vytvářet různé míry rizika, zajistit různé funkce produktu nebo dosáhnout odlišné struktury 

nákladů v porovnání s přímým investováním. Takové strukturování může retailovým investorům umožnit zapojení 

do investičních strategií, které by pro ně jinak byly nedostupné nebo nepraktické, ale může vyžadovat rovněž 

zpřístupnění dalších informací, a to zejména s cílem umožnit porovnání jednotlivých způsobů strukturování 

investic.“ 
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odpovídající částku v jiné měně podle devizového kurzu sjednaného již při samotném začátku 

transakce) nebude nijak ovlivňovat chování trhů po celou dobu trvání devizového forwardu, 

jinými slovy předmětná částka je ihned zafixována a nadále se nemění. To ze své podstaty příliš 

neodpovídá charakteristice běžné investice. 

Dalším možným příkladem zvláštní povahy OTC derivátů v tomto ohledu může být derivát 

typu úrokový swap. Nejčastějším důvodem pro jeho uzavření bude zajištění v souvislosti 

s úvěrovou expozicí, kdy si například podnikatel vezme dlouhodobý investiční úvěr 

s pohyblivou úrokovou sazbou vázanou na referenční sazbu IBOR a nebude s ohledem na délku 

úvěru ochoten nést riziko zvýšení úrokových sazeb. Často bude mít zájem samotná banka 

poskytující takový termínovaný úvěr na tom, aby si její klient dostatečně ošetřil toto tržní 

úrokové riziko, neboť má nepřímý dopad i na úvěrové riziko banky spojené s takovým úvěrem. 

Jde totiž fakticky o budoucí cash flow, resp. dodatečné náklady klienta, které by musel 

vynakládat v dlouhodobém horizontu. 

Jak je patrné z nařízení PRIIPs, řada požadavků včetně povinnosti zveřejnit klíčové informace 

o produktu s investiční složkou (tzv. KID) je formulována způsobem platným převážně pro 

šířeji distribuované, často standardizované investiční produkty. U OTC derivátů tak nebude 

možné v konkrétním případě několik formálních náležitostí KID vůbec naplnit, případně půjde 

pouze o formální naplnění požadavku prostřednictvím generické informace bez valného 

významu pro jednotlivého retailového investora anebo nemusí být možné naplnit takové 

požadavky z operačních, procesních důvodů, jako například kvůli nezbytné navazující kontrole 

a aktualizaci údajů obsažených v příslušném zveřejněném KIDu. V některých případech může 

plnění těchto formalit až k relativně absurdním závěrům, jak v situaci zajišťovacího derivátu 

určit parametry typu indikace stupně rizika a scénáře vývoje „investice“. To nedává v praxi 

příliš smyslu, pakliže se neočekává od účastníků trhů, aby tuto regulatorní povinnost plnili 

pouze formálně vydáním právě odkazovaných obecných KIDů. To však jistě nechce ani národní 

regulátor, přičemž rozlišovat mezi jednotlivými OTC deriváty, pro něž tato povinnost dává 

smysl či ne, nebude v každodenním podnikatelském prostoru zrovna jednoduché. 

Praxe pravděpodobně sama ukáže, jak se k tomuto výkladovému problému postaví jednotliví 

národní regulátoři, neboť ani prováděcí nařízení k PRIIPs (RTS)140 příliš upřesnění v daném 

                                                           
140 Srov. Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/653 ze dne 8. března 2017, kterým se doplňuje 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 o sděleních klíčových informací týkajících se 

strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou stanovením 
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ohledu nepřineslo. Autor si není aktuálně vědom nějakého závazného stanoviska na tuto 

konkrétní problematiku ze strany regulátora ESMA141. Česká národní banka se měla v době 

konzultací s tržními účastníky nad regulací PRIIPs vyjádřit v tom smyslu, že OTC deriváty sice 

spadají do působnosti nařízení, avšak lze souhlasit s tím, že OTC derivát sjednávaný výhradně 

za účelem zajištění rizika nelze bez dalšího považovat za PRIP ve smyslu článku 4 odstavec 1 

a 3 předmětného nařízení.  

V této části by se autor rád pozastavil u zvláštní povinnosti spadající pod oblast komunikace se 

zákazníky, kterou přinesla regulace MiFID II. Jde o požadavek související s telefonickým 

poskytováním investičních služeb. To totiž není v případě obchodování s OTC deriváty vůbec 

neobvyklé, ba naopak se jedná o velmi častý způsob komunikace mezi obchodníkem s cennými 

papíry a jednotlivými zákazníky. V těchto situacích obchodník s cennými papíry většinu 

komunikace realizuje prostřednictvím nahrávané telefonické komunikace se zákazníkem 

v souladu s příslušnou písemnou rámcovou smluvní dokumentací, která byla předtím uzavřena 

výslovně pro tyto účely. Podklad pro jednotlivý obchod může být indikativní produktová 

nabídka zaslaná zákazníkovi před telefonickou komunikaci prostřednictvím elektronickou 

poštou či jiným vhodným způsobem. Nebo bude mezi nimi vyměněna elektronická komunikace 

obsahující veškeré podstatné náležitosti sjednávaného obchodu, načež dojde k telefonické 

komunikaci, v rámci níž dojde k revizi či potvrzení zaslaných podmínek obchodu a jeho 

uzavření formou odsouhlasení zákazníkem po telefonu. 

Směrnice MiFID II předně stanoví požadavek na předchozí souhlas zákazníka tam, kde 

telefonické poskytování investičních služeb zahrnuje přijetí, předání nebo provedení pokynu 

zákazníka, které vede či může vést k uzavření obchodu s investičním nástrojem, že takové 

nahrávky budou zaznamenávány. Ačkoliv jde o formální požadavek, v praxi efektivně 

vyžadoval v rámci implementace této regulace potřebu revize stávající smluvní dokumentace 

obchodníka s cennými papíry ve snaze získat takový zvláštní souhlas klienta. Bez předchozího 

upozornění totiž nelze zákazníkovi telefonicky poskytnout investiční službu zahrnující přijetí, 

předání nebo provedení pokynu klienta. 

                                                           
regulatorních technických norem týkajících se prezentace, obsahu, kontroly a úpravy sdělení klíčových informací 

a podmínek pro splnění požadavků na poskytnutí těchto sdělení. 
141 Na rozdíl od společného vyjádření evropských regulátorů (včetně ESMA) v souvislosti s korporátními 

dluhopisy: The European Securities and Markets Authority: ESAS seek to promote consistent application of the 

PRIIPS regulation to bonds [online]. 2019 [cit. 2019-11-10]. Dostupné z: https://www.esma.europa.eu/press-

news/esma-news/esas-seek-promote-consistent-application-priips-regulation-bonds. 
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Více pozornosti však vzbudil požadavek na uchovávání záznamů telefonických hovorů a 

elektronické komunikace týkající se obchodů uzavřených obchodníkem s cennými papíry na 

vlastní účet a investičních služeb, které zahrnují přijetí, předání nebo provedení pokynu 

zákazníka. Tyto záznamy se musí přitom vést i tehdy, bylo-li jejich účelem uzavření obchodu 

nebo poskytnutí dané investiční služby, avšak k tomuto uzavření obchodu ani k poskytnutí této 

investiční služby nedošlo142. Regulatorní zájem je tu zřejmý143, obdobně jako u transakčního 

reportingu, národní regulátoři musí mít předně umožněnou efektivní kontrolu nad plněním 

jednotlivých regulatorních povinností obchodníků s cennými papíry při poskytování 

investičních služeb. Již v rámci kontrolních mechanismů nastavených u jednotlivých 

poskytovatelů investičních služeb v rámci řídícího a kontrolního systému mají mít kontrolní 

funkce (včetně Compliance) možnost průběžného přístupu k těmto záznamům. 

V praxi se však ukazují jasné výkladové problémy v tom, v jakém rozsahu má být uchovávána 

komunikace se zákazníky v souvislosti s poskytováním těchto investičních služeb. Efektivně to 

znamená zákaz vést příslušnou komunikaci na nenahrávaném komunikačním prostředku tedy 

telefonu bez nahrávacího zařízení apod. 144  

Související stanovisko České národní banky145 navíc uvádí, že „v případech, kdy probíhá 

telefonická komunikace se zákazníkem, kterou je obchodník s cennými papíry povinen 

nahrávat, nelze nahrání telefonické komunikace nahradit záznamem na trvalý nosič dat ve 

smyslu čl. 76 odstavec 9 MiFID II Prováděcího nařízení výslovně požaduje nahrávání 

                                                           
142 Srov. ustanovení § 17 ZPKT a článek 16 (7) směrnice MiFiD II ve spojení s článkem 76 MiFID II 

Implementujícího nařízení. 
143 Evropský regulátor ESMA připomíná s poukazem na recitál 57 směrnice MiFID II ve svých obecných 

pokynech: “Finally, we note that Recital 57 of MiFID II underlines the importance of such records involving client 

orders, for the reasons set out in the CESR technical advice to the Commission:  

to show the intention behind trading and the knowledge of the person at the point at which they trade, which are 

matters that are often not easily established, but may be crucial in a successful enforcement case;  

to assist the national competent authorities in assessing an investment firms’ on-going compliance with market 

abuse requirements and conduct of business obligations and, in particular, with the requirements in MiFID on 

information to clients and potential clients, on best execution and on client order-handling; and  

to ensure that there is evidence to resolve disputes between an investment firm and its clients over the terms of 

transactions, being in some cases the sole evidence to be relied on in the event of a dispute.” ESMA: Q&A On 

MiFID II and MiFIR investor protection and intermediaries topics. ESMA35-43-349 
144 Evropský regulátor ESMA uvádí ve svých obecných pokynech například toto: "Firms should have in place 

policies and procedures to ensure that no relevant telephone conversations or electronic communications are done 

through communication systems which are not recorded. Firms will have to decide which devices these relevant 

conversations or communications will take place on and ensure the effectiveness of their arrangements." ESMA: 

Q&A On MiFID II and MiFIR investor protection and intermediaries topics. ESMA35-43-349 
145 Srov. stanovisko České národní banky: Rozsah nahrávané komunikace se zákazníky ve smyslu ustanovení čl. 

16(7) MiFID II, Soubor odpovědí na otázky související s novým režimem MiFID 2 / MiFIR: Česká národní banka: 

Soubor odpovědí na otázky související s novým režimem MiFID 2 / MiFIR [online]. 2019 [cit. 2019-09-23]. 

Dostupné z: https://www.cnb.cz/cs/casto-kladene-dotazy/Soubor-odpovedi-na-otazky-souvisejici-s-novym-

rezimem-MiFID-2---MiFIR/ 
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telefonních hovorů a elektronické komunikace, přičemž záznam komunikace zachycený na 

trvalý nosič dat umožňuje jako alternativu v případě, že komunikace se zákazníkem probíhá 

jinak než telefonicky nebo elektronickou komunikací, trvalým nosičem dat se záznamem 

komunikace pak budou např. listovní zásilky, fax, elektronická pošta nebo dokumentace pokynů 

zákazníků pořizovaná na jednáních“. 

Například je obvyklé, že komunikace se zákazníkem probíhá delší dobu a může obsahovat řadu 

nesouvisejících záležitostí včetně citlivých informací bez vztahu k poskytované investiční 

službě. Může být například taková komunikace se zákazníkem předmětem ochrany jiného 

oprávněného zájmu jako kupříkladu ochrany osobních údajů (zejména těch zvláštní povahy ve 

smyslu nařízení GDPR) či listovního tajemství chráněné ústavním zákonem. Který oprávněný 

zájem má poté větší váhu, veřejnoprávní zájem na tom, aby byly poskytovány investiční služby 

s odbornou péčí, či soukromoprávní zájem spočívající v uchování důvěrných informací 

v soukromí, tedy bez zbytečného zpřístupnění třetí osobě. 

Nelze také ponechat stranou operační komplikace spojené s naplněním tohoto regulatorního 

požadavku, neboť v moderní době je široká škála elektronických komunikačních médií včetně 

textových či mediálních zpráv na mobilním telefonu, chat, sociální sítě, elektronické messenger 

služby (rychlé zprávy) na mobilním telefonu či internetovém serveru apod. Všechny tyto kanály 

musí mít obchodníci s cennými papíry pod efektivní, systémovou kontrolou, aby dokázaly 

vyhovět regulaci. Nezřídka došlo k absolutnímu omezení či zákazu používání vybraných 

komunikačních médií pro účely sjednávání obchodů, případně poskytování souvisejících 

investičních služeb, neboť nebylo technicky možné, případně praktické nastavit odpovídající 

systémové opatření na straně jednotlivých poskytovatelů investičních služeb. Dále museli 

jednotliví obchodníci zavést příslušné kontrolní mechanismy včetně pravidelného náslechu či 

sledování rozsáhlého datového záznamu. To vše samozřejmě znamenalo někdy relativně 

vysoké zvýšení operačních nákladů s tím spojených. 

Náležitou odpovědí měla být odpovídající legislativní změna spočívající v zúžení rozsahu 

uchovávaného záznamu pouze na ten, který skutečně souvisí s poskytovanou investiční službou 

a vedl, případně mohl vést k uzavření obchodu či poskytnutí dané investiční služby. Účastníci 

trhu spolu s profesními asociacemi aktivně intervenovali, avšak do dnešního dne podle 
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informací autora nedošlo k požadované úpravě v zákoně o podnikání na kapitálovém trhu146. 

Zůstává tedy rizikem pro jednotlivé poskytovatele, zda mají dostatečně nastaveny veškeré 

procesy komunikace se zákazníky způsobem, který zajišťuje systémový soulad s tímto 

specifickým požadavkem na uchování záznamů.  

6.4. Product governance (povinnosti při vytváření a distribuci investičního nástroje) 

 

Jde o obsahově relativně novou oblast regulace, která byla včleněna do právního řádu 

v důsledku implementace regulace MiFID II. Jde o stanovení pravidel pro obchodníky 

s cennými papíry vytvářejícími investiční nástroje, jinými slovy tvůrce či producenty 

finančních nástrojů147, a dále pro obchodníky s cennými papíry nabízejícími, případně 

doporučujícími investiční nástroje, tedy distributory těchto produktů. Vymezení okruhu 

dotčených investičních nástrojů je přitom široké, když obecně zahrnuje rovněž strukturované 

vklady, také burzovní či mimoburzovní deriváty.  

Stručně řečeno pravidla požadují ve vztahu k producentovi, aby finanční produkt odpovídal 

potřebám cílového trhu, aby strategie distribuce odpovídala povaze cílového trhu a aby byl 

produkt skutečně nabízen cílovému trhu. V případě distributora pak musí producent poskytnout 

relevantní informace o investičním nástroji distributorovu, pomocí kterého nabízí nebo 

distribuuje tento investiční nástroj. Taková informace zahrnuje údaje o vhodných distribučních 

sítích pro investiční nástroj, procesu schvalování investičního nástroje a hodnocení cílového 

trhu. Informace musí být rovněž dostatečná k tomu, aby distributor investičního nástroje 

porozuměl vlastnostem investičního nástroje a správně jej nabízel nebo distribuoval. Distributor 

stanoví pro investiční nástroj cílový trh i v případě, že tvůrce investičního nástroje cílový trh 

nedefinoval. 

Obchodník s cennými papíry pravidelně hodnotí investiční nástroj, který vytváří, a bere přitom 

v úvahu všechny události, jež by mohly podstatně ovlivnit potenciální riziko pro určený cílový 

                                                           
146 Autor si je nicméně vědom Usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 

č. 282 ze dne 25. června 2019 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti regulace 

podnikání na finančním trhu (aktuálně prošlo druhým čtením a bylo rozesláno poslancům jako sněmovní tisk 

398/3). To by snad mělo řešit diskutované problémy v praxi, přestože se současně objevila neformální zpráva o 

záměru České národní banky upravit zákon způsobem zamezujícím jakékoliv telefonické přijímání a provádění 

pokynů zákazníků – spotřebitelů. Takový krok by bez pochyby šel nad rámec euroregulace MiFID II, když navíc 

nějaká národní diskrece v tomto bodě výslovně předvídána vůbec není.  
147 V angličtině se nejčastěji setkáváme s pojmem „manufacturer“. 
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trh. Jak vyplývá z prováděcí vyhlášky k ZPKT148, obchodník s cennými papíry zvažuje, zda 

investiční nástroj nadále vyhovuje potřebám, charakteristikám a cílům cílového trhu a zda je 

distribuován na cílový trh, nebo též zákazníkům, s jejichž potřebami, charakteristikami a cíli 

daný investiční nástroj není slučitelný. Jinými slovy musí definovat cílový trh pozitivním i 

negativním149, tj. vylučovacím způsobem. Obchodník s cennými papíry vytvářející investiční 

nástroj, který se distribuuje prostřednictvím jiného obchodníka s cennými papíry, stanoví, s 

jakými potřebami a charakteristikami zákazníků je daný investiční nástroj slučitelný, na základě 

svých teoretických znalostí a zkušeností s tímto investičním nástrojem nebo s podobnými 

investičními nástroji a na základě znalostí finančních trhů a potřeb, charakteristik a cílů 

koncových zákazníků. 

Hlavním přínosem pravidel product governance mělo být patrně zajištění konzistentního 

přístupu mezi vytvářením a distribucí investičních nástrojů především s ohledem na legitimní 

zájmy ochrany retailových zákazníků, kdy distributor například nemusel nezbytně respektovat 

veškerá omezení jinak dodržovaná a požadovaná ze strany samotného producenta finančních 

produktů. Distributor tak v minulosti mohl efektivně nabízet či dokonce doporučovat investiční 

produkt v rozporu s očekáváním jejich producenta, protože distributor vyhodnotil rizikovost či 

vhodnost daného produktu nezávisle, případně odlišně. 

V souvislosti s regulací PRIIPs bylo již poznamenáno, že její působnost na OTC deriváty je 

přinejmenším problematická. Obdobně tomu bude ale i v případě burzovních derivátů. 

V případě posouzení dopadů režimu pravidel platných pro vytváření a nabízení investičních 

nástrojů na derivátové transakce je situace zásadně obdobná, přestože v rovině organizačních 

předpokladů relevantní souvislosti přetrvávají, jako je tomu například v případě náležitého 

řízení střetu zájmu při vytváření derivátových produktů. Legislativa se ve snaze přenést část 

relativně netransparentního OTC derivátového trhu na regulované „burzovní“ trhy nicméně 

požaduje po obchodnících s cennými papíry plnění požadavků v oblasti jejich prodejních 

procesech, marketingu a předobchodní transparenci, které ve svém důsledku působí 

přinejmenším omezeně ve srovnání s jinými likvidními investičními produkty. Postačí se 

zastavit nad kritérii cílový trh a prodejní strategie. Obě tyto oblasti posouzení bude možné ve 

vztahu k OTC derivátovým operacím vymezit a sledovat pouze na úrovni velmi obecného 

popisu, který příliš významu z pohledu chráněného legislativního záměru nepřinese. Navíc ani 

                                                           
148 Srov. ustanovení § 8 a násl. vyhlášky č. 308/2017 Sb., o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování 

investičních služeb. 
149 Někdy také označován jako tzv. negativní trh. 



 
 

 
69 

není obvyklé, jak bylo pojednáno výše, aby v případě nabízení OTC derivátových transakcí 

docházelo k distribuci v pravém slova smyslu. Pravidelně totiž půjde o privátně sjednávaný 

kontrakt přímo mezi obchodníkem s cennými papíry a daným zákazníkem, bez další účasti 

zprostředkovatele či jiného distributora. V praxi tedy lze očekávat, že většina obchodníků 

s cennými papíry se bude ve vztahu k derivátovým transakcím uchylovat k obecným definicím 

cílového trhu či prodejní strategie, přičemž v jednotlivém případě sjednávání transakce bude 

rozvádět informace o investičním nástroji v nezbytném rozsahu včetně popisu charakteristiky 

nástroje a souvisejících rizik. Taková povinnost však obecně vyplývala pro obchodníka 

s cennými papíry již v rámci informačních povinností v režimu směrnice MiFID I.  

V neposlední řadě lze také uvést, že převládající názor tržních účastníků spolu s regulátorem 

rozlišuje mezi nabízením investičního nástroje a umožněním jeho nákupu. Toto hledisko bude 

relevantní zejména pro burzovní deriváty, kdy obchodníci s cennými papíry budou spíše 

umožňovat jejich zobchodování, než cokoliv dalšího. V případě nabízení půjde definičně o 

distributora daného nástroje ve smyslu pravidel product governance, avšak ve druhém případě 

nutně nepůjde o producenta či distributora, může jít kupříkladu o obchodování na základě 

podnětu zákazníka, postavení obchodníka s cennými papíry jako komisionáře či jiného 

obdobně zavázaného agenta zákazníka150. 

Lze proto uzavřít, že v rámci obvyklého obchodování s deriváty sice nebudou zpravidla 

naplněny znaky rozhodné po aplikaci pravidel pro vytváření produktů a jeho distribuci (product 

governance) především z důvodu absence jeho vytváření pro účely nabízení zákazníkům, 

nicméně ostatní relevantní ustanovení pravidel jednání se zákazníky, případně organizační 

předpoklady stanovené pro obchodníky s cennými papíry bezpochyby do značné míry tyto 

oblasti regulace budou suplovat do míry nezbytné pro zajištění náležité čistoty trhu či 

transparence vůči zákazníkům. Autor tím má na mysli zejména odpovídající řízení střetu zájmu, 

                                                           
150 Srov. stanovisko České národní banky: Pravidla vytváření a nabízení investičních nástrojů, Soubor odpovědí 

na otázky související s novým režimem MiFID 2 / MiFIR „Pokud tedy bude obchodník s cennými papíry nabízet 

možnost obchodování na burze (aniž by sám nabízel nebo prodával určité nástroje), není distributorem a 

povinnosti PG [product governance] se na něj neaplikují. Nabídka omezená na členy burzy je typicky adresovaná 

jen institucionálním investorům (byť nabízející nemůže vyloučit, že jednají v roli agenta pro retailové klienty), 

a pravidla PG se v takovém případě neuplatní. V praxi je ale často nabídka kombinovaná a zaměřená nejen na 

členy burzy. I přesto ale může nastat situace, kdy OCP [obchodník s cennými papíry] aktivně nabízí určité nástroje 

obchodované na sekundárním trhu, aniž by měl vztah s jejich tvůrcem nebo jiným distributorem. Takovým situacím 

by se měl OCP vyhnout – buď tak, že takové nástroje nebude nabízet, anebo navázáním kontaktu s tvůrcem 

produktu, případně jiným distributorem, který tento kontakt zprostředkuje.“ Soubor odpovědí na otázky související 

s novým režimem MiFID 2 / MiFIR: Česká národní banka: Soubor odpovědí na otázky související s novým 

režimem MiFID 2 / MiFIR [online]. 2019 [cit. 2019-09-23]. Dostupné z: https://www.cnb.cz/cs/casto-kladene-

dotazy/Soubor-odpovedi-na-otazky-souvisejici-s-novym-rezimem-MiFID-2---MiFIR/ 
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předobchodní transparenci či vyhodnocení přiměřenosti derivátových operací pro zákazníka 

tam, kde je tak vyžadováno podle regulace nehledě na postavení obchodníka s cennými papíry 

jakožto quasi tvůrce produktu – poskytovatele likvidity daného produktu, případně quasi 

distributora – tedy poskytovatele investičních služeb nabízejícího možnost uzavření takového 

obchodu.   

6.5. Informování zákazníků 

 

Jde ve srovnání se směrnicí MiFID I o relativně zásadně přepracovanou oblast regulace 

informační povinnosti obchodníka s cennými papíry ex ante, tedy požadovanou v dostatečném 

předstihu151 před poskytnutím dané investiční služby152. Zákonem potom mohou být stanoveny 

některé zvláštní ex ante infomační povinnosti jako v případě pravidel provádění pokynů za 

nejlepších podmínek153.  

Citované ustanovení ZPKT stanoví v souladu s regulací MiFID II rozsah této informační 

povinnosti takto: 

a) údaje o své osobě,   

b) informace o investičních službách, které poskytuje,  

c) informace o investičních nástrojích, kterých se má investiční služba týkat, a o navrhovaných 

strategiích pro investování154,  

d) informace o převodních místech a  

e) informace o veškerých nákladech a souvisejících úplatách155.  

                                                           
151 Pojem „v dostatečném časovém předstihu“ má být v souladu s aktualizovanou důvodovou zprávou k novele 

ZPKT vykládán eurokonformně s příslušnými recitály 83 a 84 směrnice MiFID II. Recitál 83 přitom zní: „Při 

určování toho, co představuje poskytnutí informací v dostatečném předstihu před koncem lhůty stanovené v této 

směrnici, by měl investiční podnik s přihlédnutím k naléhavosti situace zohlednit skutečnost, že zákazník před 

přijetím investičního rozhodnutí potřebuje dostatečný čas k pročtení a pochopení těchto informací. K posouzení 

poskytnutých informací o složitém nebo neznámém produktu či službě nebo o produktu či službě, s nimiž zákazník 

nemá zkušenost, bude zákazník pravděpodobně potřebovat více času než v případě, že posuzuje produkt či službu, 

jež jsou jednodušší nebo známější nebo s nimiž má významnou předchozí zkušenost.“ 
152 Srov. ustanovení § 15d až § 15f ZPKT. 
153 Srov. ustanovení § 15r ZPKT. 
154 Informace musí v souladu s ustanovením § 15d odstavec 2 cit. zákona obsahovat přiměřená poučení a 

upozornění ohledně rizik spojených s investicemi do těchto investičních nástrojů nebo s určitými strategiemi pro 

investování a informaci o tom, zda je daný investiční nástroj určen zákazníkům, kteří nejsou profesionálním 

zákazníkem, nebo profesionálním zákazníkům, a to i s ohledem na určený cílový trh. 
155 Srov. ustanovení § 15d odstavec 3 ZPKT, které požaduje, aby tato informace zahrnovala následující údaje: 

a) týkající se hlavních i doplňkových investičních služeb,  
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V kontextu obchodování s deriváty se zastavme u informační povinnosti týkající se nákladů a 

úplat, jež také tržním účastníkům v praxi působila zřejmě nejvíce komplikací při náležité 

implementaci do svých prodejních politik a interních procesů. Asi největší úskalí u mnoha 

obchodníků s cennými papíry působilo zajištění veškerých relevantních datových vstupů 

potřebných pro evidenci a přehled nad jednotlivými poplatky či náklady vstupujícími do 

rozhodné báze pro stanovení tzv. celkové ceny. Problémem je hlavně nákladová struktura u 

derivátových operací, kdy snad vyjma komoditních burzovních derivátů zákazník nebude hradit 

obvyklé poplatky či provize spojené s uzavřením těchto obchodů, protože náklady 

poskytovatele likvidity, obchodníka s cennými papíry budou zahrnuty v příslušné marži či 

kurzu nabídnutému zákazníkovi. Příslušné systémy a procesy obchodníka s cennými papíry pak 

musí někde evidovat jednotlivé komponenty marže tak, aby bylo možné naplnit požadavky této 

informační povinnosti. Nebylo proto neobvyklé, že obchodníci s cennými papíry museli 

vytvořit ve svých systémech nové datové pole pro zadávání těchto cenových vstupů, tedy často 

nákladné změny ve stávající IT infrastruktuře. 

Regulace MiFID II požaduje v tomto ohledu souhrnnou formu předmětné informace, aby mohl 

zákazník porozumět celkovým nákladům a mohl posoudit jejich celkový dopad na návratnost 

investice. Směrnice MiFID I se problematice celkových nákladů dotkla v případě informačních 

povinností rovněž156. Jde tedy o srovnatelný požadavek s předchozí právní úpravou, nicméně 

nová regulace rozvádí tuto povinnost poněkud komplexněji, případně podrobněji. Oproti 

předtím relativně staticky plněné informační povinnosti se aktuálně předpokládá, že obchodník 

s cennými papíry zohlední při formě a obsahu tohoto informačního přehledu podstatu a rizika 

nabízeného investičního nástroje. Česká národní banka přitom ve svých otázkách a odpovědích 

týkajících se regulace MiFID II/MiFIR deklarovala zájem na stanovení agregované výše 

nákladů pro každý nástroj zvlášť, ačkoliv uznává, že nelze předem vyloučit, že v některých 

                                                           
b) o případných nákladech na poradenství,  

c) o nákladech na investiční nástroj nabízený nebo doporučovaný zákazníkovi,  

d) o nákladech a úplatách spojených s investiční službou nebo s investičním nástrojem, které nevznikají v důsledku 

tržního rizika, a  

e) o platebních podmínkách, včetně možnosti provádět platby prostřednictvím jiných osob. 
156 Srov. čl. 19 odst. 3 čtvrtá odrážka směrnice MiFID I, resp. čl. 33 Implementující směrnice MiFID I: „Členské 

státy vyžadují, aby investiční podniky poskytly svým neprofesionálním zákazníkům a potenciálním 

neprofesionálním zákazníkům informace o nákladech a souvisejících poplatcích zahrnujících případně tyto prvky: 

(a) celková cena, kterou zákazník zaplatí v souvislosti s finančním nástrojem nebo investiční službou či 

doplňkovou 

službou, včetně případných souvisejících odměn, provizí, poplatků a výloh a všech daní splatných prostřednictvím 

investičního podniku, anebo, pokud nelze přesnou cenu vyčíslit, základ, z něhož se celková cena vypočítá, aby si 

ji zákazník mohl ověřit; …Pro účely písmene a) se provize účtované firmou v každém případě rozepisují zvlášť.“  
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případech lze poskytnout informaci v úhrnu za celou skupinu investičních nástrojů. Bude tomu 

tak například v situaci, kdy informace v úhrnu naplňuje lépe podmínku srozumitelného 

informování o nákladech. Na žádost zákazníka obchodník s cennými papíry musí poskytnout 

takové informace rozepsané na jednotlivé položky157. 

Stranou ponechává autor rovněž právní nejistotu při interpretaci pojmu náklad, provize či 

poplatek u některých OTC derivátových produktů, kdy byla například vedena mezi odbornou 

veřejností diskuze o výkladu termínů jako swapové poplatky či náklady na směnu158. Opět se 

projevuje v souvislosti s touto požadovanou transparencí komplikace spočívající v relativním 

nesouladu příslušných definičních znaků investičních nástrojů obchodovaných na regulovaném 

či OTC trhu. Tyto neburzovní produkty jsou vytvářeny mnohdy až během diskuze se 

zákazníkem, nejde o „komoditní“ produkt, který by se bez dalšího vytvořil a posléze 

distribuoval zákazníkům. Důsledkem může být v praxi až zavádějící povaha takové informační 

povinnosti, kdy ve snaze naplnit účel této regulace zákazník obdrží informaci bez většího 

významu. Navíc vysvětlovat klientům, případně zvlášť upřesňovat jednotlivé specifické tržní, 

nákladové komponenty, které vstupují například do rizikové marže uplatňované na konkrétního 

zákazníka, může být pro neprofesionálního zákazníka až kontraproduktivní, když mohou bez 

relevantního srovnání vykazovat nepřiměřenou výši oproti standardním poplatkům za distribuci 

investičních produktů. Zde je přitom nutné splnit povinnost poskytovatele investiční služby 

poskytovat takové informace srozumitelnou, resp. smysluplnou formou159. Na základě 

dosavadní omezené zkušenosti s vybranými poskytovateli investičních služeb lze pozorovat 

trend uvádění předchozích informací o tzv. spreadu u derivátů formou pásma u jednotlivých 

typů derivátů (tj. uvedením procentuální, resp. bodové výše od do) s tím, že konkrétní výši 

takového spreadu lze nejdříve určit, resp. potvrdit se zákazníkem až v okamžik sjednání 

                                                           
157 Srov. ustanovení § 15d odstavec 4 ZPKT. 
158 Srov. stanovisko České národní banky: Pravidla vytváření a nabízení investičních nástrojů, Srov. Soubor 

odpovědí na otázky související s novým režimem MiFID 2 / MiFIR: Česká národní banka: Soubor odpovědí na 

otázky související s novým režimem MiFID 2 / MiFIR [online]. 2019 [cit. 2019-09-23]. Dostupné z: 

https://www.cnb.cz/cs/casto-kladene-dotazy/Soubor-odpovedi-na-otazky-souvisejici-s-novym-rezimem-MiFID-

2---MiFIR/ 
159 Česká národní banka prošla v průběhu prvních implementační fáze rovněž výkladovým vývojem, kdy původně 

v případě derivátů nepovažovala „spread“ za náklad pro účely dané informační povinnosti. Později vydala 

aktualizované stanovisko, kdy deklarovala povinnost obchodníka s cennými papíry vykázat mj. spread mezi 

kurzem nabídnutým při klientském obchodu a kurzem, za který je schopen obchodník s cennými papíry sjednat 

opačnou pozici, tedy protiobchod. Nelze-li takový kurz stanovit přímým pozorováním tržních dat, je cenu pozice 

obchodníka s cennými papíry potřebné stanovit, resp. ocenit vhodnou metodologii pro určení reálné hodnoty 

pozice (viz. např. body 36 až 46 přílohy VI evropského nařízení Komise 2017/653, které určují metodologii 

v případě PRIIPs produktů, srov rovněž odpovědi 16 a 17 v části 9 ESMA: Q&A On MiFID II and MiFIR investor 

protection and intermediaries topics. ESMA35-43-349 
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jednotlivého derivátového obchodu a následně uvést kumulativně v rámci ročního výpisu 

nákladů. 

V případě OTC derivátových produktů bude zpravidla každé projednávání podmínek 

navrhovaného obchodu jedinečné v tom smyslu, že jakékoliv možné obecně zveřejňované 

poplatky či provize obchodníka s cennými papíry budou stejně překonány konkrétními 

podmínkami sjednanými a vzájemně potvrzenými mezi obchodníkem s cennými papíry a 

zákazníkem k okamžiku uzavření obchodu. Tyto budou mít přednost před případným obecně 

platným ceníkem daných služeb a produktů obchodníka s cennými papíry. 

Pro OTC derivátové transakce je dále typické, že na samém počátku vztahu se zákazníkem 

dochází ke splnění nezbytné předobchodní transparence obchodníkem s cennými papíry na 

obecné úrovni a k uzavření obecné rámcové smlouvy na obchodování s finančními produkty160, 

zatímco konkrétní obchody a s tím přímo související povinnosti podle regulace MiFID II 

nastupují až v pozdější fázi vztahu s klientem. Již Komise pro cenné papíry161 v minulosti 

vydala stanovisko na téma, zda se považuje uzavření obecné rámcové smlouvy obchodníkem 

s cennými papíry za přijetí, případně provedení pokynu, čímž se efektivně aplikuje řada 

regulatorních povinností včetně obecné předobchodní transparence162. Účelem bylo patrně 

postihnout tehdejší negativní praxi často jakkoliv nelicencovaných distributorů či 

zprostředkovatelů, kteří byli odměňováni za masové oslovování potenciálních zákazníků na 

trhu. Nekalým jevem nebylo samo o sobě masové kontaktování veřejnosti, nýbrž způsob, kdy 

takoví nelicencovaní zprostředkovatelé nezajišťovali ani minimální požadavky na informační 

povinnost ohledně osoby poskytovatele investiční služby, povaze a rizicích nabízených 

investičních produktů apod. 

                                                           
160 Jde v praxi o ustálené tržní dokumentační standardy vydávané zpravidla mezinárodními profesionálními 

asociacemi jako například standardní derivátová dokumentace tzv. ISDA vydávaná International Swaps and 

Derivatives Association (ISDA), standardní repo dokumentace tzv. GMRA vydávaná International Securities 

Lenders Association (ISLA) či Českou bankovní asociací vydávaná tzv. EMA, případně někdy také jako tzv. ČMA 

dokumentace (Rámcová smlouva na obchodování na finančním trhu) vytvořená na základech standardu vydaného 

v minulosti Evropskou bankovní asociací. Tuto dokumentaci používá absolutní většina tuzemských bank se svými 

zákazníky, neboť je uznávána rovněž ze strany České národní banky jako způsobilá dohoda o vzájemném 

započtení (tj. dohoda o nettingu) pro účely bankovní prudentní regulace. 
161 Komise pro cenné papíry v minulosti zastávala roli orgánu státního dohledu nad poskytováním investičních 

služeb. Později tento státní dohled převzala Česká národní banka, která v tomto smyslu potvrdila uvedený výklad 

v rámci jí vydaného Úředního sdělení k povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry ze dne 18. září 2009, 

Česká národní banka: Úřední sdělení České Národní Banky ze dne 18. září 2009 k povolení k činnosti obchodníka 

s cennými papíry [Věstník ČNB]. 2009 [cit. 2019-09-23]. Dostupné z: 

https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/legislativa/.galleries/Vestnik-CNB/2009/v_2009_12_21609560.pdf 
162 Uvedené stanovisko bude patrně nutné revidovat ve světle nedávné evropské judikatury, viz. článek autora 

HOBZA, Martin. Zprostředkování uzavření smluv týkajících se investičních nástrojů ve světle rozsudku 

Khorassani, OR 2/2019, s. 36, Obchodněprávní revue 2/2019, s. 36. ISSN 1803-6554. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nrptembrhfpw64s7gjpxgxztgy&tocid=nrptembrhfpw64s7gjpxgxztgy
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K rámcovým smlouvám je vhodné vzpomenout na další konkrétní problém spojený 

s implementací regulace MiFID II, který museli řešit obchodníci s cennými papíry ve vztahu 

k často poměrné rozsáhlé databázi existujících smluvních vztahů ke dni účinnosti nové 

regulace, tj. ke dni 3. lednu 2018. Velké množství těchto smluvních vztahů bylo nutné buď 

vypovědět či doplnit, případně nahradit s cílem zajištění dalšího souladu s novými 

regulatorními požadavky včetně náležité informační povinnosti, zajištění nezbytných souhlasů 

zákazníků apod. Nemalý počet zákazníků přitom byl v portfoliu obchodníků s cennými papíry 

zásadně nečinných, někdy prakticky nekontaktovatelných, protože investiční služby jim mohly 

být poskytnuty pouze jednorázově či před velmi dávnou dobou. Nemusel tedy existovat tzv. 

trvalý smluvní vztah se zákazníkem, který by umožňoval pružnou nápravu při účinné 

implementaci nových pravidel jednání s klienty. 

Tento problém se umocnil zejména v případě plnění informačních povinností ex post163, kdy 

obchodníci s cennými papíry nově museli zahrnout mezi reportované údaje nové tržní či jiné 

informace, které do té doby nemuseli evidovat či uchovávat pro dané účely po tak nezbytně 

dlouhou dobu. Mezi tyto patřila i zvláštní informační povinnost klienta o kumulačním efektu 

nákladů na návratnost investice, která musí být reportována zpětně za sledované roční 

období164.  Česká národní banka ujistila poskytovatele investičních služeb, že sledované 

reportovací období pod novým režimem MiFID II se považuje za období počínaje účinným 

datem nové regulace. Obchodníci s cennými papíry tak alespoň měli možnost připravit se na 

takový „první“ povinný report nejpozději do 3. ledna 2019. 

V rámci řešení některých praktických otázek při implementaci ex post informačních 

povinností165 došlo i na řešení jiných arbitrážních úvah, kdy praxe musela volit mezi několika 

možnými způsoby naplnění regulatorních povinností. Například šlo o povinnost uvádět 

relevantní náklady spojené s poskytnutými investičními službami za uplynulé období v situaci, 

kdy zákazníkovi konkrétní typ služby nebyl vůbec poskytnut. Měl by obchodník s cennými 

papíry v souhrnném přehledu uvádět danou nákladovou položku a u ní napsat nula, anebo by 

                                                           
163 V zákoně o podnikání na kapitálovém trhu autor poukazuje zejména na ustanovení § 15g či § 15r. 
164 Srov. ustanovení § 15g odst. 3 ve spojení s § 15d odst. 1 písm. e) ZPKT. 
165 V souladu s ustanovením § 15g ZPKT musí obchodník s cennými papíry poskytovat zákazníkovi na trvalém 

nosiči dat přiměřené informace o službách, které mu poskytl. Tyto informace zahrnují informace o pravidelné 

komunikaci se zákazníkem zohledňující druh a složitost obchodů s investičními nástroji a podstatu poskytnutých 

služeb, a tam, kde to přichází v úvahu, také náklady spojené s obchody a poskytnutými službami. Zvláštní 

informační povinnost ex post je pak stanovena ve vztahu k investiční službě portfolio management, srov. odstavec 

4 cit. ustanovení zákona. Jak bylo uvedeno v přehledu regulatorních pravidel MiFID II detailně výše, související 

oblast reportingu klientů je rozvedena v článcích 54 a násl. MiFID II Provádějícího nařízení. 
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neměla být daná nákladová položka u takového zákazníka uváděna vůbec? Který způsob 

naplňuje požadované kritérium srozumitelnosti a smysluplnosti? V tomto konkrétním případě 

praxe i teorie vyhodnotila, že by neměla být uváděna vůbec166. 

6.6. Test vhodnosti a test přiměřenosti167 

 

Tato problematika spadá pod oblast vyžadování informací od zákazníka, na základě kterých by 

měl obchodník s cennými papíry zjednodušeně vyhodnotit, zda je klientem požadovaná 

investiční služba či finanční produkt přiměřený, případně vhodný s ohledem na klientovy 

odborné znalosti, zkušenosti v oblasti investic, finanční zázemí a investiční cíle. 

Přestože nová regulace MiFID II168 prakticky nezměnila režim stanovený již směrnicí MiFID 

I, když pouze v případě testu vhodnosti upřesnila rozsah požadovaných informací o výslovný 

odkaz na schopnost nést ztrátu a také toleranci k riziku, by autor rád poukázal na jednu relativně 

zásadní oblast poměrně často uplatňovanou v praxi, která souvisí s případem řetězení 

obchodníků s cennými papíry169, jak byla tato transponována do českého právního řádu. 

V takové situaci bude totiž obchod uzavírat obchodník s cennými papíry s jiným 

poskytovatelem investičních služeb, který nebude jednat na vlastní účet, nýbrž na účet svého 

zákazníka, případně více svých zákazníků. V daném případě poté vyvstane otázka, kdo je oním 

zákazníkem, vůči němuž má být uplatňována náležitá regulatorní ochrana, resp. který 

z poskytovatelů investičních služeb má danou ochranu poskytovat a jakému zákazníkovi170.  

                                                           
166 Srov. aktualizovaná důvodová zpráva k ZPKT (komentář k § 15g): „Odstavec 3 (zejména slova "tam, kde to 

přichází v úvahu") je nutno vykládat tak, že pokud poskytovatel investičních služeb neúčtoval v daném roce 

zákazníkovi žádné náklady, nemá povinnost jej o nákladech informovat. Typicky tato situace nastane v okamžiku, 

kdy investiční zprostředkovatel "předá" zákazníka OCP a již mu dále neposkytuje investiční služby (ač je s ním i 

nadále ve smluvním vztahu); pak povinnost podle odstavce 3 plní jen OCP.“ 
167 V anglickém originále označované jako tzv. suitability test a tzv. appropriateness test. Stejně jako tomu bylo 

již v době implementované směrnice MiFID I platí, že test vhodnosti se vyžaduje v případě poskytování investiční 

služby portfolio management a investiční poradenství, zatímco test přiměřenosti je potřeba provádět při 

poskytování jiných investičních služeb, nejde-li o tzv. execution only (srov. ustanovení § 15k ZPKT) ve vztahu k 

jednoduchým investičním nástrojům (blíže definovaným v ustanovení § 15k odst. 3 cit. zákona). Zde pouze 

připomínám, že derivátové obchody ze své podstaty nespadají pod jednoduché investiční nástroje. 
168 Prováděcí úpravu těchto pravidel lze nalézt v článku 54 až 56 MiFID II Prováděcího nařízení. 
169 Ve směrnici MiFID II lze nalézt tuto problematiku v rámci článku 26 (poskytování investičních služeb 

prostřednictvím jiného investičního podniku). ZPKT po implementaci směrnice MiFID I tuto problematiku 

prakticky vůbec neřešil. 
170 Na jiném místě v této práci autor poukazoval na vyspělé regulatorní jurisdikce jako Velká Británie, kde 

například příslušný orgán dohledu, Financial Conduct Authority v rámci svého kodexu FCA Handbook (COBS, 

část 2.4) k tomuto tématu vydal relativně detailní aplikační pravidla: Financial Conduct Authority: FCA 

Handbook [online]. COBS 2.4 Agent as client and reliance on others. 2018 [cit. 2019-09-23]. Dostupné z: 

https://www.handbook.fca.org.uk/handbook/COBS/2/4.html 
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V této souvislosti si lze také představit řadu více regulovaných poskytovatelů investičních 

služeb (Zprostředkovatel A, Zprostředkovatel B a Zprostředkovatel C, resp. Zprostředkovatel 

D) v řetězci mezi jednotlivými profesionálními či neprofesionálními zákazníky (zákazník A a 

zákazník B), viz. obrázek níže. 

 

Na výše uvedeném obrázku lze názorně demonstrovat, jak by se měla příslušná pravidla 

regulace MiFID II v praxi uplatňovat, zde s důrazem na odpovědnost obchodníka s cennými 

papíry při vyžadování příslušných informací od „svých“ klientů. Nejedná se přitom pouze o 

oblast testu vhodnosti, případně testu přiměřenosti v kontextu tohoto zákaznického řetězce, 

nýbrž také o problematiku kategorizace klientů či pravidel provádění pokynů za nejlepších 

podmínek. Obecněji pak samozřejmě naplnění kýženého principu obsaženého v generální 

klauzuli, tedy již popisované odborné péče při poskytování investičních služeb. Princip řetězení 

bude typičtější pro likvidní investiční produkty, avšak není zcela vyloučen ani v případě OTC 

derivátových transakcí. Tam bude nicméně velmi důležité znát skutečnou identitu konečného 

zákazníka, protože na rozdíl od burzovních obchodů, kde z povahy věci protistranou bude 

samotná burza, resp. centrální protistrana, v OTC derivátových vztazích bude vznikat 

soukromoprávní (smluvní) vztah přímo mezi konečnými zákazníky, na jejichž účet se bude 

uzavírat obchod. To platí nehledě na případné následné rozložení smluvního vztahu mezi 

několik OTC derivátových operací v důsledku povinného clearingu, kdy mezi konečné 

zákazníky vstoupí přímý či nepřímý clearingový člen příslušného clearingového centra. 

Fakticky tak dochází k novaci původních smluvních vztahů mezi zákazníky, čímž se 

Zdroj: vlastní obrázek autora 
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konzumuje riziko protistrany, jak o tom již bylo diskutováno v souvislosti s cílem zavedení 

povinného clearingu ve vztahu k OTC derivátovým operacím. 

Nyní zpět k uvedenému obrázku a problematice řetězení poskytovatelů investičních služeb. 

Avizovanou novinkou regulace MiFID II národní legislativa transponovala především do 

ustanovení § 15j ZPKT. Z něho vyplývá, že obchodník s cennými papíry se může spolehnout 

na informace získané od zákazníka, které mu předal jiný evropský obchodník s cennými 

papíry171. Dále z něho plyne, že obchodník s cennými papíry se může spolehnout na doporučení 

poskytnutá zákazníkovi jiným evropským obchodníkem s cennými papíry. 

V modelové situaci na obrázku máme tedy zákazníka A a zákazníka B. První zákazník A je 

dejme tomu profesionální zákazník, zatímco druhý zákazník B je neprofesionální zákazník. 

Zákazník A je podnikatel, který řeší své finanční záležitosti prostřednictvím své tuzemské 

banky, Zprostředkovatele A, s odpovídající bankovní a investiční licencí. Zákazník B 

pravidelně investuje menší částky do podílových listů otevřených fondů kolektivního 

investování prostřednictvím svého investičního zprostředkovatele, zde označeného jako 

Zprostředkovatel D. Investiční zprostředkovatel doporučil zákazníkovi B nákup dluhopisu 

v cizí měně s tím, že by bylo vhodné zajistit prostřednictvím OTC devizového derivátu kurzové 

riziko spojené s touto investicí s ohledem na rozdílnou měnu, ve které má zákazník B většinu 

svých úspor určených pro investování. Z důvodu zákonného omezení rozsahu oprávnění při 

poskytování investičních služeb172 však investiční zprostředkovatel nemůže ani poskytovat 

konkrétní investiční doporučení či poradenství, natož přijímat či provádět jakékoliv pokyny 

týkající se derivátových obchodů. Tento investiční zprostředkovatel je však v úzké spolupráci 

s obchodníkem s cennými papíry, Zprostředkovatelem B, kterým je tuzemský obchodník 

(nebanka) s odpovídající investiční licencí. Zprostředkovatel B obchoduje zpravidla s akciemi 

obchodovanými na tuzemské burze a příležitostně obchoduje s deriváty prostřednictvím 

Zprostředkovatele C, což je tuzemská banka s odpovídající bankovní a investiční licencí. 

Zprostředkovatel B v souladu s prudentní regulací vyhodnotil Zprostředkovatele C jako své 

nejvhodnější převodní místo zajišťující dostatečnou likviditu a výhodné cenové podmínky při 

uzavíraní derivátových obchodů na OTC trhu. 

                                                           
171 Evropským obchodníkem s cennými papíry je v souladu s ustanovením § 2 odst. 1 písm. (v) ZPKT obchodník 

s cennými papíry nebo obdobná zahraniční osoba, která má povolení orgánu dohledu jiného členského státu 

Evropské unie k poskytování alespoň jedné hlavní investiční služby. 
172 Srov. ustanovení § 29 ZPKT. 
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V kontextu výše uvedeného tedy zákazník B potřebuje v souvislosti se svou investicí do 

dluhopisu současně uzavřít měnový derivát na specifické termíny úhrad jistiny a kuponu v době 

do konečné splatnosti dluhopisu. Takový derivát není obecně možné obstarat na oficiální burze, 

protože nejde o likvidní finanční instrument, nominální hodnoty dluhopisu budou menší, 

termíny splatnosti rozdílné apod. Proto se musí zákazník B obrátit na poskytovatele investičních 

služeb s kompetencí obchodovat v rámci OTC trhu. Investiční zprostředkovatel však nemůže 

přímo zákazníkovi B pomoci z důvodů nedostatečných licencí, proto se tento neprofesionální 

klient obrací na základě jeho neformálního doporučení na Zprostředkovatele B. Tento 

obchodník (Zprostředkovatel B) je schopen takový měnový derivát uzavřít prostřednictvím 

obchodu uzavřeného se Zprostředkovatelem C, neboť ten představuje jeho obvyklé převodní 

místo pro dané produkty.  

Způsob zobchodování měnového derivátu se může lišit v závislosti na zvoleném obchodním 

modelu Zprostředkovatele B, resp. Zprostředkovatele C. Měnový derivát může být totiž 

uzavřen mezi Zprostředkovatelem C a Zprostředkovatelem B jednajícím na vlastní účet, 

případně Zprostředkovatelem B jednajícím jménem a na účet zákazníka B. V prvním případě 

vznikne smluvní vztah mezi Zprostředkovatelem B a zákazníkem B a dále smluvní vztah mezi 

Zprostředkovatelem B a Zprostředkovatelem C. Oba tyto vztahy budou efektivně srovnatelné, 

ačkoliv zrcadlově opačné co se obchodních podmínek měnového derivátu týče. Je tomu proto, 

že se jedná o efektivní hedging, Zprostředkovatel B má pozici vůči zákazníkovi B, kterou si 

zajišťuje v plném rozsahu „protiobchodem“ se Zprostředkovatelem C.  

Ve druhém případě pak vznikne jediný soukromoprávní vztah ohledně měnového derivátu, a to 

přímo mezi Zprostředkovatelem C a zákazníkem B, neboť Zprostředkovatel B jednal pouze 

jako zástupce svého klienta. Pro zjednodušení zde autor neřeší případné souvislosti týkající se 

zmocnění z pohledu obecné právní teorie, přestože otázka náležitého řízení střetu zájmů ze 

strany Zprostředkovatele B je pochopitelně zásadní. 

V každém případě tržní riziko spojené s měnovým derivátem ponese v konečném důsledku 

Zprostředkovatel C, neboť bude mít otevřenou pozici z daného obchodu, přičemž tuto může a 

nemusí zajišťovat „protiobchodem“ či jinou operací se Zprostředkovatelem A. 

Pro dokreslení modelové situace autor v úvodu uvedl, že zákazník A je profesionální zákazník 

ve smyslu regulace MiFID II. Zákazník A hodlá uzavřít měnový derivát k zajištění kurzového 

rizika vyplývajícího z fakturace jím vystavené zahraničnímu odběrateli. Jde o konkrétní částku 

v cizí měně se splatností v budoucnu. Zprostředkovatel A obvykle realizuje dané obchody pro 
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zákazníka A, a proto se tento klient obrací opět jako na svou tuzemskou banku. Jak autor 

podotkl jinde v práci, Zprostředkovatel A by mohl teoreticky spoléhat na výjimku stanovenou 

pro měnové deriváty naplňující znaky platebního nástroje. Avšak pro účely tohoto příkladu 

vychází autor z toho, že Zprostředkovatel A tuto výjimku neuplatní. Zprostředkovatel A 

obchoduje na derivátovém trhu často a ve velkém objemu, proto si umí řídit své tržní riziko 

nezávisle vytvářením větší pozice, tedy bez nutnosti uzavírat konkrétní „protiobchody“ či jiné 

podobné operace navázané na jednotlivé klientské derivátové obchody. Zprostředkovatel A tak 

nemusí v souvislosti se svým klientským obchodem dále kontaktovat Zprostředkovatele C či 

jiné poskytovatele investičních služeb na relevantním OTC trhu. Zákazník A uzavírá měnový 

derivát se Zprostředkovatelem A, například se může jednat o devizový forward na příslušný 

měnový pár. 

Teď přejděme k avizovaným otázkám, kdy a který z poskytovatelů investičních služeb má 

klientský vztah se zákazníkem A či zákazníkem B. V případě zákazníka A je situace poměrně 

jednoduchá, neboť reálně k žádnému řetězení vůbec nedošlo. I kdyby Zprostředkovatel A 

uzavíral obchod na trhu a dalšímu obchodníkovi s cennými papíry by sdělil, že transakci uzavírá 

na účet zákazníka A, tato skutečnost by neměla reálně dopad na povinnost vyhodnotit vhodnost 

či přiměřenost takového obchodu ve vztahu k zákazníkovi A. Je tomu proto, že regulace MiFID 

II, totožně se směrnicí MiFID I, stanovuje vyvratitelnou domněnku173, kdy se má za to, že 

profesionální zákazník ze zákona174 má odborné znalosti a zkušenosti v oblasti investic k tomu, 

aby činil vlastní investiční rozhodnutí a vyhodnocoval rizika, která podstupuje v souvislosti s 

investiční službou nebo obchodem s investičním nástrojem, pro které je profesionálním 

zákazníkem. Rovněž by nebyl zákazník A bez dalšího považován za zákazníka jiného 

obchodníka s cennými papíry (odlišného od Zprostředkovatele A), protože by mezi nimi 

absentoval trvalý smluvní vztah, jak o něm byla řeč v souvislosti s definicí pojmu zákazník 

podle ZPKT. Ve svém důsledku by se tak logicky ani neaplikovaly další povinnosti stanovené 

pro obchodníky s cennými papíry při jednání se zákazníky včetně nutnosti provádět pokyny za 

nejlepších podmínek či plnit příslušné informační povinnosti ve vztahu k těmto klientům. 

Z konzervativního hlediska by však přesto jiný obchodník s cennými papíry měl zajistit 

nezbytnou ochranu oprávněných zájmů nehledě na tuto absenci trvalého smluvního vztahu, 

neboť každý obchodník s cennými papíry musí zásadně jednat s odbornou péčí. 

                                                           
173 V zákoně o podnikání na kapitálovém trhu lze nalézt v ustanovení § 15j. 
174 Srov. ustanovení § 2a ZPKT. 
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Situace se zákazníkem B bude samozřejmě zajímavější z pohledu relevantních regulatorních 

dopadů. Budeme pro účely tohoto příkladu předpokládat průběžný vztah mezi 

Zprostředkovatelem C a Zprostředkovatelem B, v rámci něhož Zprostředkovatel C dostává 

související informace o zákazníkovi B ohledně jeho zkušeností s investováním, účelem investic 

apod. Zprostředkovatel C přitom nikdy nevstoupí do přímého kontaktu se zákazníkem B. 

Zprostředkovatel C může teoreticky zvolit mezi dvěma možnými přístupy, přímý či nepřímý 

vztah se zákazníkem B. V první variantě by šlo o roli Zprostředkovatele B jakožto zmocněnce 

zákazníka B, kdy by Zprostředkovatel C prostřednictvím Zprostředkovatele B požadoval 

nezbytné podklady a informace týkající se zákazníka B včetně jeho identifikačních dokladů 

vyžadovaných ve smyslu politiky KYC, tj. poznej svého zákazníka175. Dále by jménem 

zákazníka B byla se Zprostředkovatelem C uzavřena příslušná smluvní dokumentace pro 

obchodování na finančním trhu176. Ve druhé variantě by šlo o nepřímý vztah, kdy by 

Zprostředkovatel C spolu se Zprostředkovatelem B každý na vlastní účet uzavíral smlouvu o 

obchodování na finančním trhu. Navzájem by si Zprostředkovatel C i Zprostředkovatel B 

naplnili vlastní politiku KYC/AML, protože oba jsou ve smyslu dané legislativy povinnou 

osobou. 

V případě přímého vztahu Zprostředkovatel C získal řadu relevantních informací o zákazníkovi 

B, což však platí i u nepřímého vztahu, neboť Zprostředkovatel B tyto klientské údaje poskytl 

v rámci průběžného vyjednávání o podmínkách měnového derivátu. I kdyby Zprostředkovatel 

D předal nějaké informace o zákazníkovi B Zprostředkovatelovi B či Zprostředkovatelovi C, 

na takové informace by Zprostředkovatel B ani Zprostředkovatel C nemohl spoléhat, protože 

Zprostředkovatel D není obchodníkem s cennými papíry. Skutečnost, zda vznikl trvalý smluvní 

vztah mezi Zprostředkovatelem C a zákazníkem B může být sice relevantní, ale rozhodně 

nebude jediným kritériem pro posouzení, do jaké míry se budou aplikovat příslušná pravidla 

jednání se zákazníkem. U přímého vztahu lze jednoznačně deklarovat, že zákazník B je 

zákazníkem Zprostředkovatele C ve smyslu všech relevantních pravidel MiFID II, avšak 

Zprostředkovatel C v souladu s ustanovením § 15j ZPKT nemusí dále prověřovat relevantní 

oblasti testu přiměřenosti, pokud má tyto k dispozici od Zprostředkovatele B a nemá důvod o 

nich pochybovat. To lze dovodit s poukazem na nutnost jednat s odbornou péčí bez ohledu na 

                                                           
175 Konkrétní politika KYC se bude u regulovaných osob zpravidla lišit, nicméně v minimálním rozsahu bude 

odpovídat požadavkům Anti-Money Laundering (AML) legislativy, tzn. legislativy upravující boj proti praní 

špinavých peněz, v České republice zejména zákon č.253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů 

z trestné činnosti a financování terorismu. 
176 V případě ČMA/EMA dokumentace používané na tuzemské trhu jsou tyto situace přímo předvídány ve 

standardním znění rámcové smlouvy, když upravují režim uzavírání derivátových transakcí se zástupcem strany. 
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aspekt řetězení. Aktualizovaná důvodová zpráva k ZPKT upřesňuje, že Zprostředkovatel B 

zásadně odpovídá za předané informace a v případě porušení povinnosti poskytnout 

Zprostředkovatelovi C příslušné údaje způsobem nenaplňujícím znaky odborné péče může 

odpovídat za újmu tím způsobenou zákazníkovi B. Zprostředkovatel C poté odpovídá za to, že 

řádně vyhodnotil předané údaje způsobem vyžadovaným pro test přiměřenosti podle cit. 

zákona. Další zajímavou oblastí v kontextu modelové situace je politika provádění pokynů za 

nejlepších podmínek, tj. best execution, avšak o tom v další části této práce. 

6.7. Best Execution (Provádění pokynů za nejlepších podmínek)  

 

V souladu s ustanovením § 15l až § 15n ZPKT má obchodník s cennými papíry povinnost 

provádět pokyny zákazníka za nejlepších podmínek, přičemž zohlední regulací MiFID II177 

vymezené aspekty jako  

a) cenu, kterou lze dosáhnout na převodním místě,  

 b) celkový objem úplat účtovaných zákazníkovi,  

 c) rychlost, s jakou lze pokyn provést,  

 d) pravděpodobnost provedení pokynu,  

e) objem požadovaného obchodu,  

f) podmínky pro vypořádání,  

g) typ pokynu, nebo  

h) jakýkoliv jiný faktor mající význam pro provedení pokynů zákazníka za nejlepších 

podmínek.  

O rozdílech mezi regulací MiFID I a MiFID II autor hovořil výše, v souvislosti s problematikou 

provádění pokynů za nejlepších podmínek si autor nicméně dovolí zastavit se nejprve u jedné 

zásadní poznámky tolik přiléhavé pro obchodování s deriváty a dále by popsal některé 

konkrétní změny regulace MiFID II. V režimu MiFID I se obecně vycházelo z předpokladu, že 

politika best execution se neuplatní v případě obchodování s OTC deriváty, neboť obchodník 

s cennými papíry nepřijímá v dané situaci pokyny zákazníků178, nýbrž obchoduje na vlastní 

                                                           
177 Srov. ustanovení čl.27 směrnice MiFID II, resp. čl. 64 a násl. Implementujícího nařízení MiFID II. 
178 Zde nicméně poznámka uvedená výše ohledně citovaného stanoviska Komise pro cenné papíry, resp. České 

národní banky ve vztahu k rámcové smlouvě jako pokynu. 
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účet se svou protistranou, tedy zákazníkem. Tyto dva argumenty byly nezřídka opakovány 

většinou účastníků trhu a v zásadě obecně akceptovány. Pro úplnost však uvádím, že obdobně 

jako v aktuálním režimu MiFID II ani tehdy způsobilé protistrany nepatřily ze zákona mezi 

zákazníky, vůči nimž musí být dodržována politika best execution. 

Avšak je nutné podotknout, že již v době MiFID I se objevily opačné názory, které například 

otevřel evropský výbor CESR a posléze komentovala Evropská komise ve vydaném 

stanovisku179, ačkoliv nebylo zaměřeno přímo na OTC derivátové obchody, nýbrž šířeji na 

obchodování s investičními nástroji na bázi kotací (quote-driven markets). Toto stanovisko 

Evropské komise mimo jiné deklarovalo, že ani směrnice MiFID I nebyla v tomto ohledu 

restriktivní ve své aplikaci na obchodování závislé na existenci pokynu či zákazníka v pravém 

slova smyslu, tedy v dnešní terminologii považovaného za zákazníka s trvalým smluvním 

vztahem. Evropská komise byla toho názoru, že smyslem pravidel best execution podle MiFID 

I nebylo postihnout situace, kdy dochází mezi obchodování s deriváty na základě kotací mezi 

profesionálními finančními institucemi, nýbrž případy, kdy zpravidla neprofesionální zákazník 

podle zjevných okolností osloví a spoléhá na poskytovatele investičních služeb, že mu zajistí 

realizaci derivátového obchodu za nejlepších podmínek. Musí jít o okolnosti, které dostatečně 

osvědčují míru spoléhání se na obchodníka s cennými papíry, jako lze očekávat u 

komisionářského, případně příkazního vztahu s neprofesionálním zákazníkem. Regulace 

MiFID II se zjevně inspirovala v úvahách obsažených ve zmiňovaném stanovisku Evropské 

komise, jak popíšu blíže za malou chvíli180181. Česká národní banka nadto připomíná, že nelze 

opomenout v této úvaze rovněž nadřazený princip generální klauzule obsažené v ustanovení § 

15 odst. 1 ZPKT, která se obecně uplatní nehledě na konkrétní typ investiční služby 

poskytované zákazníkovi. 

                                                           
179 Srov. odpověď Evropské komise na dotaz CESR „Best execution – scope issues under Mifid and the 

implementing directive“ z 23. 3. 2007, která je veřejně dostupná na: The Committee Of European Securities 

Regulators: Best Execution under MiFID. Ref: CESR/07-320 [online]. 2007 [cit. 2019-09-23]. Dostupné z: 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/07_320.pdf 
180 Srov. například recitál 91 směrnice MiFID II: „K zajištění toho, aby investiční podniky prováděly pokyny 

zákazníků za podmínek nejpříznivějších pro zákazníka, je nutné investičním podnikům uložit účinnou povinnost 

„nejlepšího způsobu provedení“. Tato povinnost by měla platit, pokud má podnik vůči zákazníkovi smluvní nebo 

zprostředkovatelské závazky.“ 
181 Srov. stanovisko České národní banky: Pravidla provádění pokynů u OTC derivátů. Soubor odpovědí na otázky 

související s novým režimem MiFID 2 / MiFIR: Česká národní banka: Soubor odpovědí na otázky související s 

novým režimem MiFID 2 / MiFIR [online]. 2019 [cit. 2019-09-23]. Dostupné z: https://www.cnb.cz/cs/casto-

kladene-dotazy/Soubor-odpovedi-na-otazky-souvisejici-s-novym-rezimem-MiFID-2---MiFIR/ 
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Autor si dovolí nyní podrobněji vrátit se k některým zásadnějším změnám režimu best 

execution pod regulací MiFID II oproti předchozí legislativě. 

Obchodníci s cennými papíry jsou nyní povinni provést veškerá dostatečná opatření k zajištění 

nejlepšího možného výsledku pro svého klienta, tedy nejen veškerá rozumná opatření, jak tomu 

bylo dosud182.  

Výslovně se zakazuje, aby byla obchodníkovi s cennými papíry vyplácena odměna případně 

poskytován rabat či nepeněžitá výhoda v souvislosti se směrováním pokynů do určitého 

obchodního systému či na určité místo provádění, které by byly v rozporu s požadavky ohledně 

střetů zájmu nebo pobídek stanovenými183.  

U finančních nástrojů podléhajících obchodní povinnosti v článcích 23 a 28 nařízení (EU) č. 

600/2014 každý obchodní systém a každý systematický internalizátor a u dalších finančních 

nástrojů každé místo provádění zpřístupnili veřejnosti bez poplatků alespoň jednou ročně údaje 

o kvalitě provádění obchodů na tomto místě a aby investiční podnik po provedení obchodu 

jménem zákazníka tohoto zákazníka informoval o místě, kde byl pokyn proveden. Pravidelné 

zprávy obsahují podrobné informace o ceně, nákladech, rychlosti a pravděpodobnosti 

provedení u jednotlivých finančních nástrojů184. 

Obchodníci s cennými papíry provádějící pokyny zákazníků musí také nově každoročně 

shrnout a zveřejnit pro každý druh finančního nástroje pět nejlepších míst provádění, pokud jde 

o objemy obchodování, kde prováděly pokyny zákazníků v předchozím roce, a informaci o 

dosažené kvalitě provedení185. 

Další zpřísnění a konkretizace požadavků na poskytování informací zákazníkům ohledně 

politik provádění pokynů zákazníků včetně detailu o faktorech ovlivňujících volbu místa 

provádění186. 

Autor výše poukázal na stanovisko Evropské komise k obchodování založené na kotacích 

včetně na skutečnost, jak velmi přiléhají závěry tam uvedené oblasti obchodování s deriváty. 

Někteří regulátoři, případně národní legislativci transparentně vycházeli z těchto závěru již 

                                                           
182 Srov. ESMA: Q&A On MiFID II and MiFIR investor protection and intermediaries topics. ESMA35-43-349 
183 Srov. článek 27 (2) směrnice MIFID II. 
184 Srov. článek 27 (3) směrnice MIFID II. 
185 Srov. článek 27 (6) směrnice MIFID II. 
186 Srov. článek 27 (5) směrnice MIFID II. 
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v době režimu MiFID I, přičemž regulace MiFID II tento postoj nezměnila, naopak ještě 

prohloubila. Převládající aplikační praxe proto dnes sleduje tzv. four fold test187. K tomu se 

přihlásila i Česká národní banka188. 

Příslušný čtyřstupňový test definuje znaky, za kterých lze dovozovat, že klient legitimně 

spoléhá na obchodníka s cennými papíry, že v daném případě provádí jeho pokyny s cílem 

dosáhnout nejlepšího výsledku pro tohoto klienta. V takových případech lze uvažovat o tom, 

že se povinnost provádět pokyny zákazníků za nejlepších podmínek uplatní, vyjma způsobilých 

protistran, u nichž se příslušná pravidla jednání se zákazníky neaplikují ze zákona189. V rámci 

testu jde o tyto čtyři hlediska k posouzení (a to kumulativně): 

(i) zákazník je stranou, která iniciuje derivátovou transakci; 

(ii) otázka tržních zvyklostí a okolností osvědčujících zájem zákazníka samostatně 

zjišťovat podmínky na příslušném trhu (tzv. shopping around)190; 

(iii) příslušný trh je transparentní v tom smyslu, že na trhu existuje více obchodníků 

s cennými papíry, kteří jsou na základě poptávky zákazníka připraveni učinit 

nabídku ke sjednání daného OTC derivátu; a 

(iv) neexistence smluvního závazku obchodníka s cennými papíry k plnění povinnosti 

provádět pokyny za nejlepších podmínek191.   

Pravidlo best execution se v režimu MiFID I neuplatnilo do té míry, v jaké obdržel obchodník 

s cennými papíry zvláštní instrukci zákazníka. Takovou instrukci však nesměl poskytovatel 

investičních služeb iniciovat, či přímo či nepřímo ovlivňovat. Tento režim byl v rámci regulace 

MiFID II upřesněn, když došlo k rozlišení v terminologii mezi pojmem „pokyn“ a „instrukce“ 

zákazníka. Toto zpřesnění mělo patrně za cíl vyjasnit, že instrukce se bude týkat relevantních 

parametrů pokynu, nedochází tak zásadně k efektivnímu „zneplatnění“ zákonných pravidel best 

execution ve vztahu k celému pokynu zákazníka192. 

                                                           
187 Financial Conduct Authority: Best execution and payment for order flow [Thematic Review (TR14/13)]. 

[online] 2014 [cit. 2019-09-23]. Dostupné z: https://www.fca.org.uk/publication/thematic-reviews/tr14-13.pdf 
188 Srov. stanovisko České národní banky: Pravidla provádění pokynů u OTC derivátů, Soubor odpovědí na otázky 

související s novým režimem MiFID 2 / MiFIR: Česká národní banka: Soubor odpovědí na otázky související s 

novým režimem MiFID 2 / MiFIR [online]. 2019 [cit. 2019-09-23]. Dostupné z: https://www.cnb.cz/cs/casto-

kladene-dotazy/Soubor-odpovedi-na-otazky-souvisejici-s-novym-rezimem-MiFID-2---MiFIR/ 
189 Srov. ustanovení § 2d ZPKT.  
190 Řada regulátorů uvádí, že je nutné přihlédnout také k tomu, zda se jedná o retailového či profesionálního 

zákazníka. Ve druhém případě bude takové jednání klienta pochopitelně obvyklejší, protože představuje běžný 

způsob uzavírání relativní většiny derivátových transakcí.   
191 Česká národní banka uznala, že standardní tržní rámcové smlouvy jako ČMA/EMA nelze bez dalšího považovat 

jako smlouvy s obdobným závazkem.  
192 Srov. ustanovení § 15l odst. 2 ZPKT. 
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K zajištění provádění pokynů za nejlepších podmínek obchodník s cennými papíry zavede a 

udržuje organizační uspořádání a pravidla pro provádění pokynů zákazníků, která zahrnují 

alespoň a) převodní místa, na kterých může obchodník s cennými papíry provádět pokyny 

zákazníků trvale za nejlepších podmínek, a b) podstatné informace o převodních místech, na 

nichž jsou pokyny zákazníka týkající se různých investičních nástrojů prováděny, a popis 

skutečností, které ovlivnily obchodníka s cennými papíry při výběru těchto převodních míst. 

Specifickou povinností v souvislosti s vyžadovanými pravidly pro provádění pokynů zákazníků 

je potřeba zvláštního předchozího souhlasu zákazníka. Obchodník s cennými papíry musí mít 

dále před provedením pokynu zákazníka mimo obchodní systém výslovný souhlas tohoto 

zákazníka s takovým provedení jeho pokynu, a to buď obecný, nebo ve vztahu ke konkrétnímu 

obchodu s investičním nástrojem. Právě tento formální požadavek znamenal pro poskytovatele 

investičních služeb povinnost revidovat své klientské portfolio a aktivně vyžádat písemné 

výslovné souhlasy od svých aktivních zákazníků ke dni účinné implementace regulace MiFID 

II do českého právního řádu.  

V případě procesu best execution aplikovaného na OTC derivátové produkty nelze opomenout 

jednu relativně podstatnou novinku, kterou lze najít v článku 64 odst. 4 MiFID II Provádějícího 

nařízení. Podle této regulace platí, že při provádění pokynů nebo rozhodování obchodovat s 

OTC produkty včetně produktů na míru obchodník s cennými papíry kontroluje korektnost 

ceny navržené zákazníkovi podle shromážděných tržních dat použitých pro odhad ceny tohoto 

produktu a pokud možno porovnáním s podobnými či srovnatelnými produkty. Tato zvláštní 

povinnost může mít poměrně zásadní procesní dopady, pokud uvážíme, jak mohou být finanční 

trhy někdy přehnaně volatilní, až turbulentní. OTC derivátové operace jsou uzavírány často 

v průběhu určité doby, někdy delší, jindy zase relativně velmi krátké, pokud nejde o nějaký 

komplexní produkt. V takové situaci má obchodník s cennými papíry povinnost ještě před 

vlastním uzavřením OTC derivátové transakce prověřit korektnost ceny. V souladu se 

stanoviskem ESMA193 se očekává, že taková kontrola cenové korektnosti bude systémově 

ukotvena v příslušných procesech poskytovatele investičních služeb. Výslovně ESMA 

konstatuje, že v rámci takového ex ante posouzení musí obchodník s cennými papíry zajistit 

odpovídající kontrolní mechanismy a uchovávat náležitou dokumentaci o relevantních 

cenových vstupech apod. Tím, že regulace MiFID II jde tímto významně nad rámec 

mechanismů ukotvených ve směrnici MiFID I, které předpokládaly pravidelnou kontrolu a 

                                                           
193 Srov. část Best Execution (Question 2): ESMA: Q&A On MiFID II and MiFIR investor protection and 

intermediaries topics. ESMA35-43-349 
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vyhodnocení korektnosti cen v rámci jednotlivých převodních míst na nějaké systematické 

bázi, avšak tato povinnost byla stanovena až jako následná, alespoň jednou ročně. Tato ex post 

povinnost zůstala v regulaci MiFID II pochopitelně také194. Co to ale v praxi znamená? 

Pravděpodobně musí obchodník s cennými papíry prokázat, že každý jednotlivý OTC 

derivátový obchod byl uzavřen „za aktuálních tržních podmínek“ v souladu s jeho pravidly 

provádění pokynů zákazníků. Před uskutečněním OTC derivátového obchodu s konkrétním 

klientem tedy má poskytovatel investičních služeb „nějak“ ověřit, že v daném momentě neměl 

možnost uzavřít v souladu s pravidly provádění pokynů zákazníků tento obchod za „cenu 

výhodnější“, přičemž připomínám, že jde ze své podstaty o produkty s omezenou likviditou, 

bez nějaké tržní ceny, co by zrovna musela „svítit“ obchodníkovi s cennými papíry někde na 

terminálu Bloomberg/Reuters. Z povahy věci rovněž plyne, že po realizaci obchodu již není 

možné tuto kontrolu narovnat. Lze očekávat, že poskytovatelé investičních služeb budou zřejmě 

tento regulatorní požadavek řešit procesním nastavením, kdy musí odpovědné osoby vhodným 

způsobem ověřit před potvrzením podmínek OTC derivátového obchodu s klientem, že cena 

produktu, resp. relevantní cenové vstupy pro daný produkt zůstávají aktuální s poukazem na 

oficiální tržní informace, případně poskytovatele dané likvidity, bude-li to možné. Rozhodně 

však nebude prakticky realizovatelné v absolutní většině případů, aby odpovědná osoba 

obchodníka šla nezávisle na příslušný trh a snažila se někde ověřit (například u konkurenčního 

obchodníka s cennými papíry), zda jí nabízená cena produktu je korektní195.  

Na závěr této části by se autor znovu zastavil u modelové situace popsané výše v obrázku, kde 

si můžete vzpomenout na skutečnost, že Zprostředkovatel B měl v případě obchodování 

s deriváty v zásadě jediné převodní místo, které vyhodnotil jako efektivní pro účely svých 

pravidel provádění pokynů zákazníků, a to Zprostředkovatele C. Je takový postup v praxi vůbec 

možný? Jak směrnice MiFID I, tak regulace MiFID II stanoví minimálně roční povinnost 

vyhodnocení efektivnosti svých míst provádění pokynů196 pro účely zajištění trvalého a 

systematického dosažení nejlepšího možného výsledku pro klienta. ESMA se tímto problémem 

                                                           
194 Srov. článek 65 (7) Provádějícího nařízení MiFID II. 
195 ESMA ve svých odpovědích na otázky k regulaci MiFID II poskytuje určitá doporučení, ačkoliv ne zcela 

relevantní pro různé druhy derivátových produktů. Evropský regulátor doporučuje například porovnání 

s podobnými produkty, sběr tržních dat k určení ceny včetně relevantních externích (nezávisle ověřitelných) 

referenčních cen a požadavek na konzistentní a systematickou kontrolu vytváření cen navržených zákazníkovi, tj. 

odpovídající systém pro oceňování. 
196 Pro účely článků 64, 65 a 66 MiFID II Provádějícího nařízení platí, že „místo provádění pokynů“ zahrnuje 

regulovaný trh, mnohostranný obchodní systém, organizovaný obchodní systém, systematického internalizátora 

nebo tvůrce trhu či jiného poskytovatele likvidity nebo jiný subjekt, který plní ve třetí zemi podobnou funkci, jako 

jsou funkce plněné některým z výše uvedených. 
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v minulosti opakovaně zabývala a konstatovala197, že ani regulace MiFID II nezamezuje 

obchodníkům s cennými papíry zvolit jediné místo provádění pokynů ve vztahu k příslušnému 

druhu investičního nástroje, pokud jsou schopni prokázat, že takový výběr zajišťuje pravidelně 

nejlepší možné výsledky pro své klienty. Tento pohled je konzistentní s tím, co platilo již za 

režimu směrnice MiFID I. Evropský regulátor přitom poznamenává, že poskytovatelé 

investičních služeb zohlední nastupující trend vyšší konkurence mezi jednotlivými místy 

provádění pokynů v důsledku určité defragmentace trhu a širší přístup k relevantním tržním 

informacím v souvislosti s novými transparenčními požadavky regulace MiFID II a MiFIR198. 

Oproti předchozímu režimu se tedy obchodníkům s cennými papíry bezpochyby zhoršuje 

postavení v tom, že míra posouzení zvolení jediného takového exekučního místa musí být 

náležitě odůvodněna a doložena v případě možného auditu ze strany orgánu dohledu. 

V modelové situaci výše autor poznamenal, že Zprostředkovatel B není zrovna zvyklý 

obchodovat s deriváty a spoléhá na Zprostředkovatele C, že mu zajistí efektivní trh pro 

zobchodování těchto produktů. Regulátor přitom varuje před přílišným spoléháním se na jediné 

realizační místo bez dalšího, což je plně v souladu s požadavky na náležitou kontrolu a 

vyhodnocení efektivnosti politiky best execution, a naplnění principů odborné péče. Na druhou 

stranu právě takové vyhodnocení na straně jednotlivého obchodníka s cennými papíry může 

významně přispět k naplnění regulatorního cíle, když malý či rozsahem svých činností omezený 

poskytovatel investičních služeb nebude nikdy mít takovou infrastrukturu, systémy a procesy, 

jako mají velcí a sofistikovaní „hráči“ na tuzemském či zejména mezinárodním trhu. Zřízení 

takových procesů a systémů by pak nedávalo smysl pro malého poskytovatele, ať již s ohledem 

na velikost trh, objem zobchodovaných transakcí se zákazníky atd. V každém případě zůstává 

povinnost se pravidelně ujistit na straně těchto malých poskytovatelů, že získávané ceny od 

jejich výlučného místa provádění pokynů nadále dosahuje požadovaných kritérií. V jiném 

případě lze také poukázat na pobočky zahraničních poskytovatelů investičních služeb či 

zahraničních bank, které v jednotlivých zemích nemusí zřizovat jednotlivá místa provádění 

pokynů, budou je spíše konsolidovat, případně centralizovat do svých ústředí, kde má smysl 

zřizovat a udržovat robustní systém a proces naplňující veškerá regulací požadovaná kritéria. 

Lokální pobočka takových zahraničních poskytovatelů pak bude zpravidla směřovat většinu, 

                                                           
197 Srov. část Best Execution (Question 3): ESMA: Q&A On MiFID II and MiFIR investor protection and 

intermediaries topics. ESMA35-43-349 
198 Srov. tzv. RTS 27, tj. Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/575 ze dne 8. června 2016, kterým 

se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů, pokud jde 

o regulatorní technické normy týkající se údajů o kvalitě provádění obchodů, které mají zveřejňovat místa 

provádění. 
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ne-li všechny relevantní pokyny zákazníků na jediné exekuční místo, a to do svého ústředí. 

Jedná se typicky o obchodní model, kdy lokální pobočka uzavírá klientský obchod na základě 

protiobchodu uzavíraného se svým ústředím, přičemž cenové podmínky klientského obchodu 

zohledňují cenové parametry protiobchodu. Za podmínek již výše uvedených rozhodně nelze 

bez dalšího považovat takový postup za nesprávný či nedostatečný.  

  



 
 

 
89 

7. Otevřené otázky související s implementací MiFID II  

 

V některých státech Evropské unie docházelo ke značným průtahům v procesu implementace 

regulace MiFID II/MiFIR do národního právního řádu. Podle statusových zpráv Evropské 

komise ke konci května 2018 Rumunsko a Slovinsko patřilo mezi členské státy, které teprve 

zahájily, případně vůbec nezahájily transpozici nové regulace199. Nešlo však pouze o okrajové 

finanční trhy, ani země jako Španělsko, Švédsko, Portugalsko či Lucembursko se nevyhnuly 

prodlevám v transpozičním procesu. 

Regulace MiFID II s sebou přinesla řadu nových administrativních povinností zejména 

v oblasti transparence a reportingu požadovaných po obchodnících s cennými papíry. Ve Velké 

Británii například orgán dohledu (FCA) uváděl, že objem transakčních reportů obdržených 

regulátorem zásadně vzrostl v průběhu prvních pěti měsíců po implementaci nové regulace a 

překročil hranici 3,2 miliardy reportů, přičemž se zvýšil i počet tamních reportujících subjektů 

z osmi na dvacet tři200. Zvýšil se také důraz na automatizaci takového reportingu, který by 

nebylo možné bez dalšího provádět bez nezbytné systémové a procesní infrastruktury. Na 

základě regulace MiFID II musí poskytovatelé investičních služeb uchovávat příslušné 

podklady a informace pro účely konsolidace dat a výkon dohledu nad kapitálovým trhem. To 

předtím regulace MiFID I nechávala výlučně na národní diskreci. Podle veřejně dostupných 

informací se obdobné záznamy komunikace stávají důkazem používaným orgány dohledu při 

uplatňování sankcí za porušení prudentních pravidel, jak tomu bylo například při skandálech 

s ovlivňováním referenčních sazeb na bankovním trhu201. Na druhu stranu se množily po 

implementaci regulace případy, kdy ani orgánům dohledu se nedařilo vždy efektivně dostát 

požadavkům na řádnou konektivitu a zpracování reportovaných dat202. 

Regulace MiFID II také poukázala na některé citlivé vazby mezi vybranými hlavními a 

doplňkovými investičními službami jako obchodování na vlastní účet a investiční výzkum či 

poradenství. Ve svém důsledku to třeba nově vyžaduje úplatu placenou zákazníkem tam, kde 

předtím nebyla vyžadována, neboť byla zahrnuta v rámci provize či jiné odměny spojené přímo 

                                                           
199 Srov. Refinitiv: What MiFID II issues lie ahead for Europe? [online]. 2018 [cit. 2019-09-23]. Dostupné z: 

https://www.refinitiv.com/perspectives/regulation-risk-compliance/mifid-ii-how-are-countries-doing-so-far/ 
200 Srov. Financial Conduct Authority: Transaction reporting forum [online]. 2018 [cit. 2019-09-23]. Dostupné z: 

https://fca.org.uk/publication/minutes/transaction-reporting-forum-july-2018.pdf 
201 Srov. Bloomberg: Ex-UBS Trader Loses Ban Appeal, Judges Call Case a ‘Tragedy’ [online]. 2018 [cit. 2019-

09-23]. Dostupné z: https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-06-20/ex-ubs-trader-loses-ban-appeal-as-

judges-call-case-a-tragedy 
202 Srov. FT Adviser: FCA reveals Mifid mistakes [online]. 2019 [cit. 2019-09-23]. Dostupné z: 

https://www.ftadviser.com/regulation/2019/02/07/fca-reveals-mifid-mistakes/ 
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s obchodováním. To bylo předtím možné v době režimu směrnice MiFID I, tudíž někteří 

poskytovatelé investičních služeb museli přizpůsobit své obchodní modely. V opačném případě 

by se vystavili riziku ztráty konkurence na trhu. 

To nebyly a nejsou zrovna jednoduché výzvy pro obchodníky s cennými papíry, zejména těmi 

působícími napříč několika členskými státy euroregionu. K tomu připočtěme již shora 

popisované komplexní otázky související s aktuálními diskuzemi ohledně brexitu. 

Dvoukolejnost regulatorního režimu pro obchodníky s cennými papíry poskytujícími investiční 

služby na území Velké Británie patří mezi další komplexní otázky k posouzení, a to nehledě na 

již deklarovanou toleranci britského orgánu dohledu pro období bezprostředně následující po 

odchodu Velké Británie z Evropské unie203. 

Podle některých zdrojů204 patřil zejména trh instrumentů s pevně stanoveným výnosem (tzv. 

fixed income) mezi jedny z nejvíce zasažených v důsledku implementace regulace MiFID II, a 

to zejména s ohledem na komplikace spojené s relativně vysokým počtem zdrojů relevantních 

pro obchodování s dluhopisy. V předchozím režimu nebylo zrovna obvyklé a prakticky možné 

natolik sdílet relevantní údaje mezi jednotlivými obchodníky s cennými papíry. Tyto tržní údaje 

přitom nově hrají klíčovou roli pro jednotlivé obchodníky s cennými papíry v rámci plnění 

povinností provádění pokynů zákazníků za nejlepších podmínek či reportingové povinnosti. 

Ačkoliv celý legislativní a navazující proces implementace regulace MiFID II/MIFIR nebyl 

ještě nedávno zcela dokončen205, jak vyplývá například z přehledu vydaných prováděcích 

nařízení – RTS, již dnes se objevují hlasy volající po nutné revizi této nové regulace206. 

Obdobně jako v případě úpravy regulace EMIR označované jako EMIR-refit207 a EMIR 2.2 

(dohled centrálních protistran)208, v případě MiFID II/MiFIR se hovoří o možném MiFID 2.5, 

                                                           
203 Např. Financial Conduct Authority: FCA FIRDS and transaction reporting [online]. 2019 [cit. 2019-09-23]. 

Dostupné z: https://www.fca.org.uk/markets/market-data-regimes/fca-firds-and-transaction-reporting 
204 Srov. Refinitiv: Simplifying bond trade data after MiFID II [online]. 2019 [cit. 2019-09-23]. Dostupné z: 

https://www.refinitiv.com/perspectives/regulation-risk-compliance/simplifying-bond-trade-data-mifid-ii/ 
205 Srov. European Securities and Markets Authority: ESMA Guidelines (last updated on 05 September 

2019) [online]. 2019 [cit. 2019-09-23]. Dostupné z: 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma_guidelines.pdf 
206 Srov. Refinitiv: MiFID II and a year of regulatory change [online]. 2018 [cit. 2019-09-23]. Dostupné z: 

https://www.refinitiv.com/perspectives/regulation-risk-compliance/mifid-ii-year-regulatory-change/ 
207 Srov. European Securities and Markets Authority: ESMA provides guidance on the new EMIR Refit regime for 

the clearing obligation [online]. 2019 [cit. 2019-09-23]. Dostupné z: https://www.esma.europa.eu/press-

news/esma-news/esma-provides-guidance-new-emir-refit-regime-clearing-obligation 
208 European Securities and Markets Authority: ESMA publishes responses to its EMIR 2.2 Consultations [online]. 

2019 [cit. 2019-09-23]. Dostupné z: https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-

responses-its-emir-22-consultations  
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případně MiFID III regulaci209. Mezi citované otázky k dalšímu řešení patří teritoriální otázky 

regulace ve světle mezinárodních vztahů se Spojenými státy americkými či Velkou Británií 

v době po tolik diskutovaném brexitu, ale také stále se rozrůstající obchodování 

s kryptoměnami, které zůstávají prakticky bez jakékoliv regulace. 

Na pozadí probíhá implementace akčního plánu k FinTechu210, když Evropská komise 

zveřejnila v březnu 2018 příslušný plán pro udržitelné finance a legislativní návrh ke 

crowdfundingu. V rámci něho Evropská komise navrhuje například koordinovat přístup 

k standardům týkajícím se FinTech, včetně podpory vývoje standardizovaných APIs, 

kompatibilních s regulací platebních služeb (tzv. PSD2) či regulaci na ochranu osobních údajů 

(tzv. GDPR) jako základ pro evropský otevřený bankovní ekosystém, připravit komplexní 

strategii k technologii blockchain apod.  

Prof. Rejnuš211 mezi základní předpoklady pro další rozvoj finančního trhu zahrnuje stále 

dokonalejší vybavování ekonomických subjektů výpočetní a komunikační technikou, spolu 

s dostatečně kvalifikovanými pracovníky. Takové vývojové trendy se mají v praxi označovat 

jako komputerizace a intelektualizace. V prvním případě má tento předpoklad znamenat 

zavádění nových, moderních a stále výkonnějších a přenosových technik. Tomu zjevně 

odpovídá mimo jiné ukotvení takových institutů jako algoritmické obchodování212 či přímý 

elektronický přístup213, jak jej zavedla do právního řádu regulace MiFID II. Algoritmickým 

obchodováním s vysokou frekvencí se poté zjednodušeně rozumí algoritmické obchodování, 

kdy k takovému obchodování dochází automaticky bez lidského zásahu s vysokým počtem 

zadání či rušení pokynů. V druhém případě pak prof. Rejnuš zdůrazňuje neustále vzrůstající 

                                                           
209 Např. INsight: MIFID III: A BREXIT BACKLASH? [online]. 2018 [cit. 2019-09-23]. Dostupné z: 

https://insight.factset.com/mifid-iii-a-brexit-backlash 
210 Srov. European Commission: FinTech action plan: For a more competitive and innovative European financial 

sector [online]. 2018 [cit. 2019-09-23]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/info/publications/180308-action-plan-

fintech_en 
211 REJNUŠ, Oldřich. Finanční trhy: učebnice s programem na generování cvičných testů. 3. vydání. Praha: Grada 

Publishing, 2016. Finanční trhy a instituce. s. 728. ISBN 978-80-247-5871-8. 1018-5941. 
212 Podle ZPKT se tento pojem definuje jako obchodování s investičním nástrojem, kdy počítačový algoritmus 

automaticky, s omezeným lidským zásahem nebo bez něj, určuje jednotlivé parametry pokynů, například zadání, 

načasování, cenu nebo objem pokynu nebo způsob nakládání s pokynem po jeho podání; algoritmickým 

obchodováním však není pouhé směrování pokynů do jednoho nebo více obchodních systémů, zpracování pokynů 

bez stanovení jakýchkoli parametrů obchodování, potvrzení pokynů nebo zpracování provedených obchodů. 
213 ZPKT tento pojem popisuje jako opatření, kterým účastník obchodního systému umožňuje jiné osobě použití 

jeho obchodních identifikačních údajů k elektronickému předání pokynů týkajících se investičního nástroje přímo 

do tohoto obchodního systému, zahrnující  

1. přímý přístup, kterým se rozumí opatření, která využívají infrastruktury nebo systém připojení tohoto účastníka 

k předání pokynů, a  

2. sponzorovaný přístup, kterým se rozumí opatření, u kterých nedochází k využití infrastruktury nebo systému 

připojení tohoto účastníka k předání pokynů. 
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trend zvyšování sofistikovanosti a komplexnosti při řešení investičních rozhodnutí, které jsou 

kladeny na účastníky trhu. Výše uvedené je platné pro finanční trh obecně, stejně jako pro 

obchodování s deriváty. Možná ještě více, neboť lze v uplynulých letech spatřovat tendenci 

uzavírat běžné derivátové transakce prostřednictvím různých devizových platforem nabízených 

velkými bankami prostřednictvím internetových či jiných podobných přístupů na dálku. Lidský 

faktor tam hraje stále svou roli, avšak již ve velmi omezeném rozsahu, a to zejména 

v předobchodní fázi či vlastní realizaci těchto obchodů. 
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8. Závěr 

 

V souladu se stanovenými cíli této práce se autor pokusil vymezit a zanalyzovat právní 

problematiku obchodování s deriváty, a to na pozadí nadále probíhajícího procesu 

implementace několika norem evropského práva a očekávání přijetí dalších doplňujících nebo 

pozměňujících regulací. Zvláštní důraz byl kladen na posouzení problematiky ve světle 

negativních dopadů světové finanční krize z roku 2008. Autor se domnívá, že vytyčených cílů 

bylo dosaženo s ohledem na rozsah této práce a specifika regulace derivátového trhu oproti 

tradičním oblastem finančního trhu, když považuje hlavní deklarované cíle regulace MiFID II 

za obecně dosažené a právní režim obchodování s deriváty za zásadně přijatelný z pohledu 

dosažení rovnováhy mezi oprávněnými zájmy na straně poskytovatelů investičních služeb a 

jejich zákazníků. Současně si autor v rámci této práce naplno uvědomil, že ani stávající regulace 

nemůže vyloučit výskyt další finanční krize. Dle informací dostupných autorovi dosud 

v odborné literatuře takový komplexní teoretický rozbor problematiky obchodování s deriváty 

chyběl. Snad tedy tato práce může alespoň částečně přispět k zaplnění této mezery. 

V úvodních kapitolách autor vymezil a charakterizoval deriváty, které nebyly dlouhodobě 

v rámci českého právního řádu definovány; efektivně k tomu došlo až v důsledku transpozice 

regulace MiFID II / MiFIR. V souvislosti s vymezením derivátů autor srovnal deriváty 

s některými jinými finančními produkty, u kterých mohlo v minulosti docházet k určitým 

pochybnostem v jejich vzájemném hodnocení. Autor dospěl k závěru, že riziko 

recharakterizace derivátů je nicméně z pohledu dnešní právní úpravy již marginální. Kapitola 

pojednávající o historii regulace poukázala na skutečnost, že právní úprava derivátů byla 

v českém právním řádu dlouhodobě roztříštěná a nejednotná a teprve s transpozicí regulace 

MiFID I došlo k jejímu pevnému ukotvení. V dalších kapitolách srovnávajících regulaci MiFID 

I a MiFID II autor podrobně analyzoval jednotlivé oblasti relevantní z hlediska stanovených 

cílů práce, přičemž právě tato evropská legislativa dala konečnou podobu legislativě národní. 

V kapitole hodnotící subjekty derivátového trhu autor upozornil na rozmanitost těchto 

účastníků a poukázal na související změny v infrastruktuře, jak se tato proměnila zejména 

v důsledku pozdějších požadavků na integritu a transparenci finančního trhu. Přístup na tento 

trh je zásadně omezen, což má pomoci zachovat přiměřenou kontrolu nad efektivním 

fungováním trhu. V navazujících kapitolách pak autor přešel ke konkrétním problémům 

obchodování s deriváty z pohledu praktické zkušenosti obchodníků s cennými papíry. Řada 

těchto problémů zůstává aktuálně ne zcela uspokojivě dořešena a představuje nadále výzvy pro 

poskytovatele investičních služeb. V předposlední kapitole autor navázal na aktuální otevřená 
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témata s přesahem na problematiku obchodování s deriváty a zamyslel se také nad budoucími 

trendy. 

Autor by se dále rád zamyslel nad východisky a celkovou koncepcí a strategií současné právní 

úpravy obchodování s deriváty. V dnešním globálním světě je z regulatorního hlediska klíčové 

omezit asymetrii mezi regulací národní a mezinárodní, stejně jako mezi jednotlivými 

finančními produkty v rámci příslušného trhu. Míra regulace v jednotlivých regionech bude mít 

vždy vliv na to, jak jednoduše bude možné přemístit kapitál z jednoho státu do druhého, 

konvertovat do investičního instrumentu a naopak. Trvající obchodně-politické spory mezi 

mocnostmi jako jsou Spojené státy americké a Čína neusnadňují cestu nastolení globálního 

kompromisu ve smyslu ustálení jednotných pravidel pro obchodování na finančním trhu, 

potažmo fungování přirozených pravidel tržní ekonomiky. K tomu lze přičíst zmiňovaný proces 

koordinace legislativního procesu v oblasti regulace finančních trhů mezi Spojenými státy 

americkými a Eurozónou, nyní navíc tak podlomeného plánovaným odchodem Velké Británie 

z EU.  

Hledání rovnováhy je permanentní proces, kdy jsou pro regulaci finančních trhů zásadně 

škodlivé právě významné odchylky oproti předchozímu stavu bez odpovídajících legitimních 

důvodů, na rozdíl od systémových cyklických změn tolik typických pro finanční trh. O stejném 

jevu lze hovořit v případě pravidelných tržních korekcí, které jsou obecně pozitivním jevem 

pro zachování čistoty trhu v dlouhodobějším horizontu. Stejně tak jako v jiných oblastech 

života a potažmo i práva se i oblast finančních trhů neustále vyvíjí a regulátoři musí zpravidla 

až následně uzpůsobit či vytvářet výkladovou praxi, případně přijímat nové regulace. Jedná o 

přirozený jev, který nutně nepředstavuje nedokonalost právního řádu.    

Na historii regulace obchodování s deriváty lze dokumentovat zjevný trend vysoké specializace 

oproti jiným oblastem práva, například směnečnému a šekovému právu, které se prakticky 

nezměnilo za posledních sedmdesát let. Rozdíl je patrný dokonce mezi již notoricky 

diskutovanými regulacemi MiFID I a MiFID II, kdy první se vyznačovala převažující povahou 

principiální normy, když dávala větší prostor na národní úrovni rozvést jednotlivá pravidla do 

detailu, někdy také označovaného procesu tzv. goldplatingu. Regulace MiFID II se naopak 

snaží do značné míry upravit maximum těchto pravidel bez možnosti národní diskrece. Hlavním 

cílem pro tento legislativní přístup bylo nastolení jednotného režimu napříč evropským 

finančním trhem.   
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Jak jsou postupně adresovány jednotlivé regulatorní otázky v reakci na konkrétní problémy 

obchodování s deriváty v praxi, otevírají se zcela nové prostory k diskuzi a s tím související 

interpretační, případně aplikační nejasnosti pro dotčené účastníky trhu. To lze názorně vidět na 

příkladu naplnění závěrů summitu G20 v Pittsburghu, kdy v důsledku příslušné regulace včetně 

MiFID II/MiFIR se sice zjevně přesouvá část OTC trhu214 do relativně transparentního povinně 

clearingového světa, avšak nastupují zcela nové problémy a rizika spojená s postavením 

clearingové protistrany215. Na to upozorňovali již účastníci trhu, profesní asociace i právní 

odborníci v době konzultací nad navrhovanou regulací MiFIR.   

V reflexi na rostoucí regulaci se projevuje i tendence institucionalizace poskytovatelů 

investičních služeb, kdy neustále rozšiřující se organizační předpoklady pro poskytování 

investiční služeb v průběhu let vytvářejí určitou bariéru pro přístup nových subjektů na trh. To 

jistě nebylo smyslem regulace, která má obecně vytvářet podmínky pro zachování čistoty a 

konkurenceschopnosti, avšak současně musí legislativa nějakým způsobem korigovat 

kvalifikovanost a profesionalitu takových subjektů poskytujících investiční služby. Zejména 

velcí obchodníci s cennými papíry se často konsolidují do různých nadnárodních finančních 

konglomerátů, aby mohli efektivněji vyhovět těmto prudentním požadavkům na konsolidované 

bázi a dokonce těžit z benefitů přeshraničního poskytování investičních služeb, tam kde to 

mezinárodní smlouvy či nadnárodní legislativa dovolí. 

Regulace obchodování s deriváty bude vždy muset korespondovat tržním trendům, nicméně 

kromě dnes již tradičních oblastí přibývají - ještě před pár lety bezprecedentní - jevy na finanční 

trhu s přesahem do ekonomické i právní disciplíny, jako obchodování s kryptoměnami, 

obchodování s deriváty bez ingerence člověka nebo formy investování jako crowdfunding. 

Na tyto formy obchodování nebude možné bez dalšího aplikovat tradiční přístupy a stávající a 

už tak dost podrobná legislativa nemůže ve srovnání s principiální obecnou regulací tyto formy 

obsáhnout. Lze proto očekávat další příliv neustálých novelizací a nových právních předpisů, 

které budou muset dostatečně určitě a srozumitelně upravit dynamicky se vyvíjející práva a 

povinnosti jednotlivých stran.  

                                                           
214 Přestože se tento cíl bez pochyb podařilo zásadně naplnit, OTC trh nadále tvoří významnou část obchodování, 

kdy podle posledních zpráv ESMA za první pololetí 2019 dosahoval úrovně zhruba 30% z celkového objemu 

obchodování na finančním trhu. Více ve zprávě ESMA European Securities and Markets Authority: ESMA Report 

on Trends, Risks and Vulnerabilities [online]. 2019 [cit. 2019-09-23]. Dostupné z: 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma_50-165-

883_report_on_trends_risks_and_vulnerabilities_no.2_2019.pdf 
215 Viz. poznámka o připravované regulaci označované jako EMIR 2.2. 
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Jak bylo již konstatováno výše, přístup regulátorů je upravit relevantní otázky detailněji 

ve srovnání s jinými právními instrumenty či vztahy. Přístup reaktivnosti, sic promítající se do 

detailní právní úpravy, je však dle názoru autora nejen že nepraktický ale také 

v dlouhodobějším horizontu nepodporuje stabilitu a předvídatelnost práva. Otázky neupravené 

regulací, případně neupravené dostatečně totiž dávají prostor k právní nejistotě, určité spekulaci 

či různým interpretačním přístupům (které mohou být mnohdy účelově vedeny). V rámci 

kontraktačního práva úmysl stran nemusí být vždy dostatečně dokumentován či třetím stranám 

znám. Nadto lze uvést, že řada práv a povinností stran derivátového obchodu je ovlivněna 

mezinárodními tržními standardy, aniž by tato byla vždy jasně a srozumitelně deklarována a 

potvrzována ze strany jednotlivých účastníků s poukazem na konkrétní obchod. Tržní standardy 

a s tím související terminologie nejsou bez dalšího přenositelné do jednotlivých právních řádů. 

Příslušný soud znalý práva pak nemusí být dle obecného očekávání odborníkem v oblasti 

finančních trhů a bude při výkladu jednotlivých ustanovení vycházet z tradičních právních 

principů a zásad.  

Autor v této práci mimo jiné i hodnotil, zda a jak se projevila světová finanční krize z roku 2008 

na úrovni regulace obchodování s deriváty. Sentiment finanční krize zjevně zapůsobil a v duchu 

shora poukazovaných názorů autora Jighada Daghera se promítl do značné míry přijatých 

norem v době bezprostředně následující po krizi. Překotná snaha upravit co nejvíce 

problematických aspektů obchodování s deriváty však vedla k tomu, že je nyní prakticky 

nemožné ochránit činnost jednotlivých subjektů bez převzetí určitých rizik spojených 

s nejasným výkladem, potažmo vývojem právních norem. Konkrétně autor poukazuje na 

naplnění ex ante povinností regulace MiFID II ve vztahu k nákladům derivátových obchodů či 

aplikace nařízení PRIIPs na relativně běžné dluhopisové cenné papíry s derivátovou složkou, 

ba dokonce výnosem vázaným na pohyblivou úrokovou sazbu.  

Příklon k přemíře regulace oproti stanovení fundamentálních principů, jak bylo bližší regulaci 

MiFID I, vede dle názoru autora spíše k negativním dopadům na podnikatelský prostor, a to jak 

z pohledu samotného podnikatele, tak i klienta, tedy často neprofesionálního zákazníka. Hledat 

politickou dohodu při řešení koncepčních otázek jako regulace finančních trhů na úrovni 

nadnárodních subjektů jako Evropská unie, ale také jednotlivých států je zdlouhavé, 

nepraktické, a především nedostatečně reaktivní. Síla a funkčnost finančního trhu totiž závisí 

na již v úvodu proklamované důvěře účastníků, kterou nikdy nelze nahradit normami či jinými 

striktně vynucovanými příkazy ze strany regulátorů. Na druhou stranu musí mít regulátoři 

efektivní prostředky pro zachování čistoty a transparentnosti trhu, přičemž i taková autorita si 
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vyžaduje respekt založený na dodržování příslušných tržních zásad a uznání stanovených 

pravidel většinou aktivních účastníků trhu.  

Z pohledu platné regulace mají regulátoři k dispozici velké množství obchodních dat 

k jednotlivým transakcím na finančním trhu. Zajistí však taková informační báze efektivní 

kontrolu nad řádným fungováním trhu? Autor si dovolí o výhodě takové informační báze 

regulátorů polemizovat, když přínos takového objemu dat nemusí být vyvážen adekvátní 

analýzou a zpracováním takových tržních dat v čase potřebném pro přijetí nezbytných opatření 

preventivního charakteru. Autor tak v hodnocení aktuální regulace zůstává poměrně skeptický, 

když převážně podrobná regulace nemůže včas a dostatečně reagovat na nové jevy na 

finančních trzích. Doporučením pro další regulatorní období by mělo být dle autora zavedení 

principu obecnější regulace, případně samoregulace dané profesní oblasti. Autor si je současně 

vědom, že takový přístup není možný bez vzájemné důvěry dotčených subjektů a dodržování 

pravidel poctivého obchodního styku. Právě dodržování těchto principů se však jeví jako 

problém většiny relevantních vztahů vznikajících v rámci finančních trhů. 
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Právní problematika obchodování s deriváty 

Abstrakt 

Cílem rigorózní práce je popsat právní regulaci obchodování s deriváty na finančním trhu 

v České republice a posoudit vybrané otázky související s obchodováním s takovými deriváty, 

které lze charakterizovat jako investiční nástroje ve smyslu zákona o podnikání na kapitálovém 

trhu. Autor si současně klade za cíl vyhodnotit, zda je současná právní úprava dostatečná 

z hlediska ochrany oprávněných zájmů účastníků a transparence trhu.  

První část práce se věnuje vymezení a charakteristice derivátů, které nebyly dlouhodobě v rámci 

českého právního řádu definovány; efektivně k tomu došlo až v důsledku transpozice regulace 

MiFID II / MiFIR. V souvislosti s jejich ukotvením v rámci právního řádu autor provedl určité 

srovnání s jinými finančními produkty, kde v minulosti mohlo docházet k nejasnostem ohledně 

jejich vzájemného rozlišení. Dále je stručně rozebírána moderní historie regulace oblasti 

obchodování s deriváty, autor následně analyzuje a srovnává dvě průlomové regulace 

evropského práva, a to směrnice MiFID I a MiFID II. Vymezují se subjekty finančního trhu, 

neboť jejich role je při sjednávání derivátových operací rozhodující, a dále je věnován prostor 

specifikům obchodování s deriváty. Práce klade důraz na pravidla jednání se zákazníky 

v daném kontextu. Autor analyzuje a hodnotí vybraná otevřená témata vyplývající 

z implementace regulace MiFID II s přihlédnutím k praktickým zkušenostem v dané oblasti. 

Trend vysoké specializace oproti jiným oblastem práva je jednoznačný, například směnečnému 

a šekovému právu, které se prakticky nezměnilo za posledních sedmdesát let. Vypovídajícím 

je v tomto smyslu již poukazované srovnání klíčových směrnic MiFID I a MiFID II, kdy příklon 

regulace MiFID II maximálně upravit taková práva a povinnosti má zajistit jednotný přístup 

napříč evropským trhem. 

Na závěr se autor zamýšlí nad trendy dalšího vývoje regulace obchodování s deriváty. Autor se 

v rámci takové úvahy zamyslel rovněž nad východisky a celkovou koncepcí a strategií současné 

právní úpravy obchodování s deriváty. 
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Legal issues concerning derivatives trading 

Abstract 

The aim of the thesis is to describe the legal regulation of derivatives trading on the financial 

market in the Czech Republic and to assess selected issues related to trading in such derivatives, 

which can be characterized as financial instruments within the meaning of the Capital Market 

Undertakings Act. The author also intends to examine and assess whether the current legislation 

is appropriate to protect the legitimate interests of participants and market transparency. 

The first part of the thesis is conceded to the definition and characteristics of derivatives that 

have not been expressly defined in the Czech legal system for a long time; this has effectively 

changed following the transposition of MiFID II / MiFIR. In connection with their effective 

transposition, the author made some comparison with other financial products, where in the 

past there could have been confusion in their recognition and characterisation. The author also 

analyses and compares two relevant key regulations of European law, the so-called MiFID I 

and MiFID II. Financial market participants are defined, as their role in the negotiation of 

derivative operations is material, and there is some elaboration on the specifics of derivatives 

trading, too. The thesis emphasizes the conduct rules owed to customers in the given context. 

The author analyses and assess respective issues in reflection of the implementation of MiFID 

II regulation with regard to practical experience in the given field. 

The trend of rather high specialization compared to other fields of law is manifest, such as the 

comparison with the notes and cheques law, which has practically not changed in the last 

seventy years. In this sense, the comparison of the key MiFID I and MiFID II directives, where 

the aim of the regulation of MiFID II to regulate to the maximum such rights and obligations 

to ensure a uniform approach across the European market, is a clear evidence of that trend. 

Finally, the author considers the trends of further developments of derivatives trading. The 

author also considered the assumptions and general concepts and strategy of the current 

regulation of derivatives trading. 
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