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Úvod 

Finanční trhy mají bezesporu značný význam pro finanční systém i pro světovou 

ekonomiku. Je nežádoucí, aby byli investoři či jiné osoby působící na finančním trhu poškozovány 

v důsledku protizákonného či nemorálního jednání obchodníků. Nelze odhlížet od skutečnosti, že 

užívání nelegálních praktik může být pro investory likvidační. I právo finančního trhu musí chránit 

slabší stranu a zasazovat se o zachování spravedlnosti, třebaže hledání spravedlnosti nemusí být 

úkolem jednoduchým a snadno dosažitelným. Porušení pravidel obchodování či jejich obcházení 

ve větším rozsahu může vést i k systémovým problémům či krizím. 

Z výše uvedených důvodů je nutné se právem finančního trhu zabývat nejen z toho 

pohledu, co je legální a dovolené. Pozornost je naopak nutno věnovat i obchodům a praktikám, 

které jsou již za hranou zákona nebo za hranou dobrých mravů. Význam analýzy těchto 

nelegálních obchodů je proto zcela nepopiratelný, a to i pro účely regulace, jejímž cílem musí být 

nastavení co nejvhodnějších pravidel. S ohledem na tyto skutečnosti jsem si právě tohle téma 

vybrala jako téma své rigorózní práce. 

Právo finančního trhu samozřejmě představuje důležitou součást finančního práva. Právo 

finančního trhu přesahuje do jiných právních odvětví (respektive i do oblastí mimoprávních), 

tematika této rigorózní práce se tedy vyznačuje mezioborovým přesahem. Za účelem uceleného 

přístupu k tematice nelegálních obchodů na finančním trhu je proto nezbytné přihlížet nejen 

k jiným odvětvím práva veřejného (převážně k právu trestnímu a správnímu), ale i k soukromému 

právu (zejména k právu občanskému a obchodnímu). 

S ohledem na množství nelegálních obchodů či praktik se v této práci blíže zaměřím na 

vnitřní obchodování (respektive zakázané obchodování zasvěcených osob), nedovolené 

zpřístupnění vnitřní informace, manipulace s trhem, „churning“ a na další nekalé praktiky.  

Cílem této rigorózní práce je přiblížit problematiku nelegálních obchodů na finančních 

trzích, provést analýzu jejich právní úpravy a vyhodnotit, zda je taková právní úprava vyhovující 

či zda by jí bylo de lege ferenda vhodné změnit či doplnit. 

 Při zpracování této rigorózní práce budu užívat metody kvalitativního výzkumu, a to 

zejména metodu deskriptivní, analytickou a syntetickou. Dále budu v této rigorózní práci používat 

komparativní metodu, neboť tato rigorózní práce bude zahrnovat srovnání české právní úpravy 

s právní úpravou Spojených států amerických. Zahraniční literatura i judikatura týkající se daného 

tématu je snadno dostupná; její přístupnosti výrazně napomáhá i  dálkový internetový přístup 

k zahraničním právním předpisům či oficiálním internetovým stránkám regulatorních a 

dohledových orgánů. Na téma finančního trhu byla zpracována i řada publikací v českém jazyce. 
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Kapitolu první lze označit za kapitolu úvodní, jejímž smyslem je nastínit problematiku 

nelegálních obchodů či nekalých praktik, ke kterým na finančním trhu může docházet, a to 

s důrazem na zneužívání trhu. Nejprve je však nutné v této kapitole charakterizovat finanční trhy, 

zmínit alespoň některé jejich segmenty a zdůraznit význam regulace finančního trhu a dohledu nad 

finančním trhem.  

Druhá kapitola se zaměřuje nejen na obchodování s vnitřními informacemi, ale i na 

nedovolené zpřístupnění vnitřní informace. V této kapitole bude provedena detailní analýza pojmu 

vnitřní informace, neboť právě vymezení vnitřní informace považuji za klíčové pro účely této 

problematiky. Následně se budu zabývat posouzením okruhu zasvěcených osob a určitých 

povinností souvisejících se zákazem obchodování zasvěcených osob. V rámci bližší analýzy 

právní úpravy Spojených států amerických bude věnován prostor i snaze nalézt inspirativní prvky 

pro českou právní úpravu. 

Třetí kapitola se zabývá manipulacemi s trhem. Zaměřím se na analýzu jednotlivých 

metod užívaných při manipulacích s trhem, a to ve smyslu příslušné právní úpravy. Nelze rovněž 

opomenout ani možnosti ukládání sankcí, kdy je nutno přihlédnout i k trestněprávním aspektům. 

Součást komparativní analýzy právní úpravy Spojených států amerických bude představovat 

rovněž identifikace určitých shodných rysů s českou právní úpravou. 

Čtvrtá kapitola pojednává o „churningu“ neboli nadměrném obchodování na účtu 

zákazníka, jež daný obchodník provádí za účelem dosažení zisku. Těžištěm této kapitoly bude 

provedení rozboru jednotlivých znaků této praktiky. V návaznosti na tento rozbor přistoupím 

k úvahám de lege ferenda, kdy se pokusím navrhnout vhodnější vymezení „churningu“ či jeho 

znaků, které by odpovídalo nejen stávajícímu teoretickému vymezení této praktiky, ale i potřebám 

praxe. 

Pátá kapitola si neklade za cíl provést vyčerpávající analýzu všech dalších obchodů či 

praktik, které lze označit za nelegální. Důraz bude v této kapitole kladen na několik vybraných 

nelegálních obchodů a praktik, a to na „front running“ a na nekalé obchodní praktiky, které budou 

nahlíženy optikou České národní banky. 

Třebaže je v této rigorózní práci průběžně věnován prostor regulaci ve vztahu k právu 

finančního trhu se zaměřením na zákaz provádění zakázaných obchodů, jakož i dohledu ze strany 

ČNB, bude poslední šestá kapitola věnována dalším záležitostem týkajícím se dohledu, které 

v rámci předchozích kapitol nebudou zmíněny. Cílem šesté kapitoly je přiblížit dohled 

vykonávaný v rámci EU a analyzovat vybraná dohledová oprávnění ČNB. 

Tato rigorózní práce vychází z právního stavu ke dni 16. 11. 2019. 
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1. Finanční trhy 

1.1. Charakteristika a členění finančních trhů 

Finanční trh lze obecně charakterizovat jako „systém institucí a instrumentů 

zabezpečujících pohyb peněz a kapitálu prostřednictvím různých finančních instrumentů mezi 

ekonomickými subjekty na základě nabídky a poptávky.“1 Jednodušeji je možné konstatovat, že 

finančním trhem je trh, na němž  se vyměňují či obchodují finanční nástroje.2 Obchodování 

s finančními nástroji a jejich vydávání probíhá z řady důvodů, kdy obchodníci zejména zamýšlí 

obchodováním dosáhnout zisku; naproti tomu společnosti vydávající určité druhy finančních 

nástrojů zpravidla zamýšlí jejich vydáním dosáhnout navýšení svého kapitálu.3 

Pod finanční trhy lze tudíž řadit velice obsáhlou škálu trhů; i okruh finančních nástrojů, se 

kterými může být na jednotlivých finančních trzích obchodováno, je vymezován velmi široce. 

Ačkoliv bývá finanční trh dále členěn na různé segmenty dle řady hledisek, právě dělení finančního 

trhu podle druhů obchodovaných finančních nástrojů bývá nejčastější.4 Podle tohoto kritéria se 

tedy rozlišuje trh peněžní a trh kapitálový, trh s cizími měnami či trh drahých kovů.5 V rámci 

peněžního trhu lze rozlišovat trh krátkodobých úvěrů a trh krátkodobých cenných papírů, zatímco 

do kapitálového trhu patří trh dlouhodobých cenných papírů a trh dlouhodobých úvěrů.6 Trh 

krátkodobých cenných papírů a trh dlouhodobých cenných papírů lze souborně označit jako trh 

cenných papírů.7,8  

Finanční trh se dále dělí na regulovaný a neregulovaný. Regulovaným trhem je dle § 55 

zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„ZPKT“) „trh s investičními nástroji organizovaný organizátorem regulovaného trhu v souladu s 

povolením České národní banky, na kterém se obchoduje pravidelně a který má stanovena pravidla 

 
1 REVENDA, Z., MANDEL, M., KODERA, J., MUSÍLEK, P., DVOŘÁK, P., BRADA, J. Peněžní ekonomie 

a bankovnictví. 5. aktualizované vydání. Praha: Management Press, 2012, str. 71. ISBN 978-80-7261-240-6. 
2 FABOZZI, F.J. The handbook of financial instruments. Wiley & Sons, Hoboken 2002. s. 8. 
3 DICKINSON, Keith. Financial Market Operations Management. John Wiley & Sons. Wolters Kluwer, 2018. ISBN 

978-1-118-84391-8. 
4 REJNUŠ, Oldřich. Finanční trhy. 4., rozš. vyd. Ostrava: Key Publishing, 2014, s. 61. ISBN 978-80-247-3671-6. 
5 Tamtéž. 
6 REJNUŠ, Oldřich. Finanční trhy. 3., rozš. vyd. Ostrava: Key Publishing, 2011, s. 61 – 63. ISBN 978-80-247-3671-

6. POLOUČEK, Stanislav a kol. Peníze, banky a finanční trhy. Praha: C. H. Beck, 2009. s. 208. ISBN 978-80-7400-

152-9. 
7 REJNUŠ, Oldřich. Finanční trhy. 4. aktualizované a rozřířené vydání. Grada Publishing a.s., 2014, s. 61-63. ISBN 

978-80-247-3671-6. POLOUČEK, Stanislav a kol. Peníze, banky a finanční trhy. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 208. 

ISBN 978-80-7400-152-9. 
8 Srov. KOTÁSEK, PIHERA, V., POKORNÁ, J., RABAN, P., VÍTEK, J. Právo cenných papírů. 5. Vydání. Praha: 

C. H. Beck, 2014, s. 41. ISBN 978-80-7400-515-2. 
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pro přijímání investičních nástrojů k obchodování na regulovaném trhu, pravidla obchodování na 

regulovaném trhu a pravidla přístupu na regulovaný trh, která jsou v souladu s tímto zákonem.“ 

A contrario, neregulovaný trh je trh, který není organizován organizátorem regulovaného trhu 

v souladu s povolením ČNB. Organizátory regulovaného trhu v České republice jsou Burza 

cenných papírů Praha, a.s., RM-Systém, česká burza cenných papírů, a.s. a POWER EXCHANGE 

CENTRAL EUROPE, a.s.9 Ostatní trhy lze tudíž označit za neregulované. 

Finanční trhy lze dále členit na trhy spotové a termínované10 či primární a sekundární11 

apod. 

 

1.2. Regulace finančních trhů a dohled nad nimi 

Regulace spočívá ve „stanovení pravidel“ – může se jednat například o pravidla 

poskytování investičních služeb či podmínky fungování finančních institucí; regulace má přitom 

primární charakter (regulatorní pravidla v zákonech) či charakter sekundární (regulatorní pravidla 

ve vyhláškách, respektive jiných podzákonných předpisech.12 Ve vztahu k finančnímu trhu má 

ovšem regulace jak primární, tak sekundární povahu, a to na národní úrovni i v rámci práva 

Evropské unie. 

Dohledem se rozumí „kontrola dodržování stanovených pravidel.“13 Bez důkladné 

kontroly by totiž stanovená pravidla sama o sobě nefungovala, respektive nemusela by fungovat, 

neboť účastníci finančního trhu by nemuseli mít jakoukoliv obavu, pokud by pravidla porušili. 

Regulace bez dohledu z dlouhodobého hlediska postrádá smysl. V rámci regulace je tudíž nutné 

stanovit i pravidla týkající se sankcí za porušování právních předpisů, přičemž i tyto sankce musí 

být při provádění dohledu ukládány, a to nejen z důvodů represivních, ale i preventivních. Pro 

existenci řádně fungujících finančních trhů je nezbytné kvalitní právní prostředí.14  

 
9 BAKEŠ, M., KARFÍKOVÁ, M., KOTÁB, P., MARKOVÁ, H. a kol. Finanční právo. 6. upravené vydání. Praha: 

C. H. Beck, 2012, str. 436-444. ISBN 978-80-7400-440-7. 
10 BAKEŠ, M., KARFÍKOVÁ, M., KOTÁB, P., MARKOVÁ, H. a kol. Finanční právo. 6. upravené 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, str. 104-105. ISBN 978-80-7400-440-7. 
11  REVENDA, Z., MANDEL, M., KODERA, J., MUSÍLEK, P., DVOŘÁK, P., BRADA, J. Peněžní ekonomie 

a bankovnictví. 5. aktualizované vydání. Praha: Management Press, 2012, str. 71 – 76. ISBN 978-80-7261-240-6. 
12 MUSÍLEK, P. Trhy cenných papírů. Druhé, aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Ekopress, 

2011, str. 115. ISBN 978-80-86929-70-5. 
13 Tamtéž. 
14 La PORTA, R. – LÓPEZ-DE-SILANES, F.:  Capital Markets and Legal Institutions. Harvard University, May, 

1988. 
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Stanovení závazných pravidel, (tedy regulace) a následná kontrola jejich dodržování 

(tedy dohled), hraje zcela zásadní roli ve vztahu k ochraně účastníků finančního trhu před 

nelegálními obchody či nekalými praktikami. V rámci regulace je určeno, jaké jednání 

obchodníka či jiné osoby je stále legální. Dospěje-li jakákoliv osoba k názoru, že konkrétní 

jednání bylo již za hranou zákona, může se domáhat nápravy cestou práva, a to i za 

kontaktování dohledového orgánu, který může takové chování sankcionovat. 

Dohledovým orgánem v České republice je Česká národní banka (dále jen „ČNB“), a to 

dle § 2 odst. 1 písm. d) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, 

a podle zákona č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „ZDOKT“). Řadu pravomocí, zejména ve vztahu k ukládání pokut za porušení ZPKT, 

svěřuje ČNB přímo ZPKT. Při výkonu dohledových pravomocí souvisejících s nelegálními 

obchody nelze upřít místo tzv. Orgánu pro cenné papíry a trhy (orgán ESMA). 

 

1.3. Přehled některých nelegálních obchodů a praktik  

Na finančním trhu může docházet k velkému množství obchodů či jiných praktik, které 

jsou nelegální či nekalé. Příslušné právní předpisy zpravidla již velmi obsáhle popisují, jak se má 

obchodník s cennými papíry chovat a jak má provádět jednotlivé transakce, aby neporušil zákon. 

V porušení zákona lze zpravidla spatřovat přestupek (a v některých případech i trestný čin).  

Mezi nelegální obchody a praktiky tedy patří zejména: 

• zneužívání trhu – tedy vnitřní obchodování (či také zakázané obchodování 

zasvěcených osob), manipulace s trhem (či také manipulace s kurzem investičních 

nástrojů) a nedovolené zpřístupnění vnitřní informace; 

• podvody – může se jednat o podvody osob ve vedení finančních institucí, podvody 

dealerů (osob sjednávajících velké obchody), podvody finančních analytiků, 

podvody novinářů, zakládání falešných společností, Ponziho schémata, účetní 

podvody či podvody auditorů nebo nejrůznější daňové podvody;15 

• korupce;16 

• churning (neboli „čeření“); 

• front running či jiné nesprávné provádění pokynů; 

• nekalé obchodní praktiky (klamavé i agresivní obchodní praktiky); 

 
15 Srov. JÍLEK, Josef. Akciové trhy a investování. Praha: GRADA Publishing, a.s., 2009, str. 580 – 618. ISBN 978-

80-247-2963-3. 
16 Tamtéž, s. 618 – 639. 
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• praní špinavých peněz. 

Vzhledem k tomu, že finanční trh skýtá značné šance na vydělání finančních prostředků, 

může se právě praní špinavých peněz na finančním trhu vyskytovat často. Praní špinavých peněz 

však již navazuje na jiné protiprávní jednání, při kterém byly tyto „špinavé peníze“ získány – 

přičemž takové protiprávní jednání nemuselo být vůbec uskutečněno na finančním trhu, avšak 

právě obchodování na finančním trhu má získané prostředky legalizovat. 

Výše uvedený přehled nelegálních obchodů a nekalých praktik samozřejmě nemůže 

být vyčerpávajícím seznamem, neboť obchodníci či jiné osoby provádí i jiné praktiky, které 

odporují právním předpisům. Nelze se tedy divit, pokud v konkrétním případě bude zjištěno 

provádění praktiky, jež byla nově „objevena.“ Fantazii a tvořivosti se meze nekladou, což 

bohužel platí zejména v případech, kdy se nabízí vidina snadného výdělku. De lege ferenda 

bude muset zákonodárce na takovou situaci reagovat a přijmout vhodnou právní úpravu. 

 

1.3.1 Zneužívání trhu a vymezení finančních nástrojů 

Tzv. zneužívání trhu zahrnuje obchodování zasvěcených osob, nedovolené zpřístupnění 

vnitřní informace a manipulace s trhem. Dle mého názoru se jedná o nejdůležitější okruh 

nelegálních obchodů, ke kterým při na finančních trzích dochází. Tzv. zneužívání trhu je 

v současné době upraveno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. 

dubna 2014, o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského 

parlamentu a Rady a směrnic Evropské komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES, ve znění 

nařízení 2016/1033 (dále též „nařízení MAR“). 

Dle bodu 7 preambule nařízení MAR je zneužívání trhu „pojem, který zahrnuje protiprávní 

jednání na finančních trzích.“ Pro účely nařízení MAR přitom toto zneužívání trhu značí 

obchodování zasvěcené osoby, nedovolené zpřístupnění vnitřní informace a manipulace s trhem 

(bod 7 preambule nařízení MAR). 

Pro účely vymezení rozsahu působnosti nařízení MAR je na místě vymezit, na které 

konkrétní nástroje se toto nařízení MAR vztahuje; jinými slovy, při kterých obchodovaných 

nástrojích může dojít k obchodování zasvěcených osob, nedovolenému zpřístupnění vnitřní 

informace či k manipulaci s trhem. Dle nařízení jde o finanční nástroje ve smyslu čl. 4 odst. 1 bod 

15 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích 

finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU, ve znění směrnice 2016/1034 

http://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=mv2tgxzsgaytix3mgaydmni
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(dále též „směrnice MiFID II“), komoditní deriváty17 a povolenky na emise18 a na nich založené 

dražené produkty. 

Vymezení finančního nástroje (finanční nástroje dále také jen „FN“) dle čl. 4 odst. 1 bodu 

15 směrnice MiFID II (jenž odkazuje na oddíl C přílohy I tohoto nařízení) zahrnuje (mimo jiné) 

převoditelné cenné papíry, nástroje peněžního trhu, deriváty (opce, futures, swapy i jiné deriváty), 

rozdílové smlouvy apod. Vymezení finančního nástroje ve směrnici MiFID II považuji za 

zcela dostačující a správné, neboť zahrnuje širokou škálu nástrojů. S tímto okruhem 

finančních nástrojů lze přitom pracovat právě i v dalších právních předpisech Evropské 

unie, jež nemusí obsahovat vlastní definici finančního nástroje. Kdyby každý předpis 

Evropské unie obsahoval vlastní definici finančního nástroje, v budoucnu by mohlo dojít 

k situaci, kdy dojde ke změně vymezení finančního nástroje pouze v jednom předpisu, 

zatímco v ostatních předpisech by byla zachována původní podoba definice finančního 

nástroje, což by nemuselo být žádoucí. Považuji tudíž za vhodné, že nařízení MAR – pokud 

jde o definici finančního nástroje – odkazuje na směrnici MiFID II. Rovněž okruh finančních 

nástrojů uvedený ve směrnici MiFID II je, jak se domnívám, zcela postačující. 

Oblast působnosti ve vztahu k finančním nástrojům je přitom vymezena značně široce, 

když se dle čl. 2 odst. 1 nařízení MAR ochrana vnitřních informací vztahuje na širokou škálu 

finančních nástrojů - tedy na finanční nástroje, jak jsou vymezeny ve směrnici MiFID II (srov. 

předchozí odstavec), avšak v určitých případech se o finanční nástroje dle směrnice MiFID II 

vůbec jednat nemusí (tímto případem jsou povolenky na emise a od nich odvozené produkty – 

srov. níže). 

Rozsah působnosti na příslušné nástroje, na něž lze aplikovat nařízení MAR ve vztahu 

k ochraně vnitřních informací, zobrazuje níže uvedený diagram: 

 
17 Dle čl. 3 odst. 1 bodu 24) nařízení MAR jde o čl. 2 odst. 1 bodu 30 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 600/2014, o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení (EU) č. 648/2012. 
18 Dle čl. 3 odst. 1 bodu 19) nařízení MAR jde o povolenky na emise vymezené v příloze I oddíle C bodě 11 směrnice 

MiFID II. 
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Dle čl. 2 odst. 1 písm. d) nařízení MAR mohou pod bod 7 výše uvedeného diagramu patřit 

například swapy úvěrového selhání či rozdílové smlouvy. Pokud jde o bod 8 výše uvedeného 

diagramu, lze doplnit, že dle čl. 2 odst. 1 písm. d) nařízení MAR povolenky na emise nebo od nich 

odvozené nástroje dražené na dražební platformě povolené pro dražební trh dle nařízení Komise 

(EU) č. 1031/2010, ze dne 12. listopadu 2010, o harmonogramu, správě a jiných aspektech dražeb 

povolenek na emise skleníkových plynů v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 

2003/87/ES o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve 

Společenství, přitom nemusí být finančními nástroji. 

Škála nástrojů (tedy nejen finančních nástrojů), na něž se vztahuje ochrana vnitřních 

informací dle nařízení MAR, je dle mého závěru dostatečně široká a není potřebné ji de lege 

ferenda měnit (ať už zužovat či rozšiřovat). 

Oblast 
působnosti 

1. FN přijaté k 
obchodování na 
regulovaném trhu

2. FN, pro něž byla 
podána žádost o 

přijetí k 
obchodování na 

regulovaném trhu

3. FN 
obchodované / 

přijaté k 
obchodování v 

mnohostranném 
obchodním 

systému 

4. FN, pro něž byla 
podána žádost o 

přijetí k 
obchodování v 

mnohostranném 
obchodním 

systému5. FN, pro něž byla 
podána žádost o 

přijetí k 
obchodování v 

mnohostranném 
obchodním

6. FN 
obchodované v 
organizovaném 

obchodním 
systému

7. FN, jejichž cena 
či hodnota závisí 

na ceně či hodnotě 
FN uvedeného 

v bodech 1. až 6 
tohoto diagramu, 
či má na ní dopad

8. Povolenky na 
emise (nebo od 
nich odvozené 

produkty) dražené 
na dražební 
platformě 

povolené jako 
regulovaný trh 
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Do 12. 8. 2017 obsahoval obdobnou úpravu ochrany vnitřních informací ZPKT. Také  § 

124 ZPKT byl upraven i rozsah nástrojů, na které se ochrana vnitřních informací dle ZPKT 

vztahovala – tyto nástroje zobrazuje následující diagram: 

 

 

 

Rozsah nástrojů, na něž  se vztahuje ochrana vnitřních informací dle nařízení MAR, se do 

určité míry podobá škále nástrojů, na které se vztahovala ochrana vnitřních informací dle ZPKT 

(ve znění do 12. 8. 2017). Jednoznačným přínosem vymezení v nařízení MAR je však 

skutečnost, že nařízení MAR je platné pro členské státy Evropské unie, tj. že shodně se tento 

okruh nástrojů bude aplikovat i pro ostatní členské státy. Při přeshraničním rozsahu 

obchodování na finančních trzích jednoznačně lze sjednocování právní úpravy kvitovat. 

Není přitom nutné, aby rozsah (finančních nástrojů), na něž se vztahuje úprava ochrany 

vnitřních informací, byla paralelně (a do určité míry odlišně) upravena v evropském i 

národním právu. 

  

N
ás

tr
o
je

 d
le

 Z
P

K
T

Investiční nástroj (dle § 3 ZPKT)

Jiný nástroj, který byl přijat k 
obchodování na evropském 

regulovaném trhu

Jiný nástroj, o jehož obchodování na 
regulovaném trhu členského státu 

Evropské unie bylo požádáno

Jiný nástroj, který nebyl přijat k 
obchodování na regulovaném trhu 

členského státu Evropské unie a jehož 
hodnota se odvozuje od finančního 

nástroje
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2. Obchodování s vnitřními informacemi 

Důvěrné nebo také vnitřní obchodování (v angl.. insider trading nebo také insider dealing) 

patří bezpochyby mezi nelegální obchody, ke kterým na finančním trhu může docházet poměrně 

často.19 ČNB vymezuje tzv. insider trading tak, že se jedná o „nelegální typ obchodů, který je 

založen na zneužívání neveřejných informací. Za neveřejnou informaci je považována veřejnosti 

neznámá kurzotvorná skutečnost, týkající se jednoho nebo více emitentů cenných papírů. 

Zneužívání neveřejných informací primární osobou (získává informace ze svého zaměstnaneckého 

vztahu) nebo sekundární osobou (získává neveřejné informace od primární osoby) je ve vyspělých 

státech považováno za trestný čin.“20 

Tzv. obchodování s vnitřními informacemi neboli důvěrné lze obecně popsat jako 

obchodování s investičním nástrojem na základě vnitřních informací (tj. informací, které nejsou 

veřejné, které se zpravidla týkají emitenta daného investičního nástroje nebo přímo investičního 

nástroje a které mohou ovlivnit kurz nebo výnos z takového obchodu)21 tzv. zasvěcenými osobami 

(tj. osoby, které mají přístup k takovým vnitřním informacím a které při obchodování využijí 

vnitřní informace). Zasvěcené osoby se označují také tzv. důvěrné osoby či insideři a mohou jimi 

být např. členové statutárních orgánů emitenta, ředitelé, akcionáři, zaměstnanci, ale i jiné osoby 

jako rodinní příslušníci apod.22  

 

2.1  Právní úprava ochrany vnitřních informací  

V České republice je z hlediska ochrany vnitřních informací a zabraňování tzv. insider 

tradingu v současné době klíčové nařízení MAR. Je třeba zdůraznit, že v rámci jednotlivých 

právních předpisů je pro vymezení tzv. insider tradingu zásadní: 

• vymezení investičního (respektive finančního) nástroje, který je předmětem 

konkrétního obchodu, který může být považován za tzv. insider trading – jde 

o finanční nástroje, komoditní deriváty a povolenky na emise; 

• rozsah okruhu vnitřních informací; a 

• rozsah okruhu tzv. zasvěcených osob. 

 
19 MUSÍLEK, P. Trhy cenných papírů. Druhé, aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Ekopress, 2011, str. 114.  

ISBN 978-80-86929-70-5. 
20 Slovník. In Cnb.cz [online]. [cit. 2019-09-1]. Dostupné z: https://www.cnb.cz/cs/obecne/slovnik/. 
21 JÍLEK, Josef. Akciové trhy a investování. Praha: GRADA Publishing, a.s., 2009. ISBN 978-80-247-2963-3, str. 

567.  
22 COMSTOCK, Irma. FENOMÉN ZVANÝ INSIDER TRADING. [online]. [cit. 2018-12-29]. Dostupné z: 

http://www.epravo.cz/top/clanky/fenomem-zvany-insider-trading-32409.html. 



11 

 

 

2.2 Vnitřní informace  

Pokud jde o okruh „vnitřních informací“, tedy informací, na které se vztahuje úprava 

ochrany vnitřních informací, je nutno konstatovat, že nařízení MAR je vymezuje velice detailně. 

V závislosti na konkrétních nástrojích obsahuje čl. 7 nařízení MAR tři definice vnitřní informace, 

přičemž: 

• první definice (uvedená v čl. 7 odst. 1 písm. a) nařízení MAR) se týká finančních 

nástrojů obecně, 

• druhá definice (uvedená v čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení MAR) se týká komoditních 

derivátů, 

• třetí definice (uvedená v čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení MAR se týká povolenek na 

emise a na nich založené dražené produkty. 

 

2.2.1 Vymezení vnitřní informace  

Dle čl. 7 odst. 1 písm. a) nařízení MAR je vnitřní informací „informace přesné povahy, 

která nebyla uveřejněna, týká se přímo nebo nepřímo jednoho nebo několika emitentů nebo 

jednoho nebo několika finančních nástrojů a která, pokud by byla zveřejněna, by pravděpodobně 

měla významný dopad na ceny těchto finančních nástrojů nebo na ceny souvisejících derivátových 

finančních nástrojů“.   

Lze zobecnit, že vnitřní informací je informace: 

a) dosud neuveřejněná; 

b) přesné povahy; 

c) která se přímo nebo nepřímo týká: 

• jednoho nebo několika emitentů; nebo 

• jednoho nebo několika finančních nástrojů; a  

d) která by pravděpodobně měla významný dopad na ceny finančních nástrojů nebo na 

ceny souvisejících derivátových finančních nástrojů, pokud by se stala veřejně 

známou (tj. pokud by byla zveřejněna). 

Ad a) Dosud neuveřejněná informace (tj. informace nikoliv veřejně známá) 

Velmi podstatná je skutečnost, že to musí být informace, která dosud není uveřejněna – 

insider trading totiž může být pouze obchodování „na základě informací, které nejsou veřejné“23 

 
23 JÍLEK, Josef. Akciové trhy a investování. Praha: GRADA Publishing, a.s., 2009, s. 567. ISBN 978-80-247-2963-

3. 
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– žádná osoba se tudíž nikdy nemůže dopustit vnitřního obchodování, pokud obchoduje na základě 

informací, která je veřejná. Postupy při uveřejňování informací stanoví nařízení MAR (srov. čl. 17 

nařízení MAR).  

Tento rys, tedy že vnitřní informace „není veřejně známá“, byl samozřejmě obsažen i ve 

starší právní úpravě platné do 12. 8. 2018 v § 124 ZPKT. Tato úprava přitom vycházela ze 

směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2003/6/ES, o obchodování zasvěcených osob 

a manipulaci s trhem (zneužívání trhu) (dále jen „směrnice MAD“)24. Rozumí se totiž samo sebou 

z logiky věci, že vnitřní informace nemůže být informací, která je již veřejnosti známá.  

Za potencionálně problematické považuji posuzování, jak konkrétně se má ve vztahu 

k ochraně vnitřních informací posoudit, zda byla informace zveřejněna „včasně“, či nikoliv. 

Emitent může například v jednom dni (dopoledne) zveřejnit informace a odpoledne v tomtéž 

dni může na základě takové informace tzv. zasvěcená osoba učinit obchod – za účelem 

dosažení spravedlnosti by vždy mělo být zkoumáno, zda v konkrétním případě byla 

zveřejněna vnitřní informace včas. Toto by se mělo posuzovat z toho pohledu, zda ostatní 

potencionální zákazníci měli rovnou příležitost učinit na základě takové informace 

(zveřejněné teprve před relativně krátkou dobou) dostatečný časový prostor provést stejný 

obchod jako zasvěcená osoba. V tomto ohledu by se mělo vždy přihlížet k frekvenci 

provádění konkrétních obchodů. V oblasti obchodování na finančních trzích se obvykle 

informace šíří rychle a obchody bývají uskutečňovány v krátkých intervalech a rychle – 

proto se domnívám, že obvykle by mělo postačovat, když může být obchodováno s konkrétní 

zveřejněnou informaci do několika hodin po jejím uveřejnění (bez rizika zneužití informací). 

Na druhou stranu by mělo být zohledňováno, že vysokou rychlostí se vyznačují spíše obchody 

profesionálních zákazníků, respektive obchodníků s cennými papíry apod. Běžní zákazníci, 

kteří například vlastní akcie v několika společnostech delší dobu, aniž by s nimi často 

obchodovali, zpravidla nebudou zjišťovat informace o takových společnostech na denní bázi. 

Proto mohou být tito běžní – neprofesionální – zákazníci znevýhodněni, bude-li slovo 

„včasně“ vykládáno tak, že na základě vnitřní informace lze obchodovat v určité krátké době 

po zveřejnění informace. V tomto směru tak lze odkázat na rozhodnutí závěry ČNB, ve němž  se 

uvádí, že: „za veřejně známou se považuje informace, která je dostupná alespoň té části investorů, 

kteří se shromažďováním informací tohoto typu a jejich hodnocením aktivně zabývají. Nestačí 

 
24 K výkladu znaků vnitřní informace dle směrnice MAD srov. Market Abuse Directive: Level 3 – second set of CESR 

guidance and information on the common operation of the Directive to the market. In Cesr-eu.org [online]. 2007 [cit. 

2019-03-25]. Dostupné z: http://www.cesr-eu.org/data/document/06_562b.pdf. 
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však, aby se o informaci dověděla pouze část investorů např. jako akcionáři na valné hromadě. I 

kdyby se valné hromady zúčastnili všichni akcionáři, nebyla by totiž známa potenciálním 

investorům. Obecně se považuje informace za veřejně známou, je-li dostupná širokému okruhu 

investorů neurčitého počtu.25 Z toho lze tedy vyvodit, že daná informace je veřejně známá, je-li 

dostupná neurčitému počtu „aktivních investorů“, je-li informace je známá nejen stávajícím 

investorům, ale i investorům potencionálním – nestačí tedy, pokud o takové informaci ví akcionáři 

na valné hromadě26 - a to i v případě, že nebyla uveřejněna včas a řádně postupem dle nařízení 

MAR a souvisejících předpisů.27 S tímto přístupem při posuzování povahy „veřejně známých“ 

informací nelze než souhlasit, nicméně daný případ je nutné posuzovat dle okolností 

konkrétního případu. Zřejmě není zcela vyloučeno, aby se za určitých okolností vnitřní 

informace stala veřejně známou, je-li sdělena akcionářům na valné hromadě, a to za 

předpokladu, že reálně jiní „potencionální investoři“ bez pochybností neexistují (což však 

dle mého názoru v praxi nenastane), nebo například je-li z valné hromady pořizován 

záznam, který je určen ke zveřejnění. V takovém případě by se vnitřní informace stala 

veřejně známou v momentě zveřejnění tohoto záznamu (či jeho části) obsahujícího 

předmětnou informaci. 

 

Ad b) Informace přesné povahy 

Vnitřní informace musí být dále „přesné povahy“ – definice „přesnosti“ informace je 

vymezena přímo v čl. 7 odst. 1 nařízení MAR. Informací „přesné povahy“ se totiž ve smyslu 

nařízení MAR rozumí v podstatě informace jako „souhrn okolností, který existuje nebo u něhož 

lze důvodně očekávat, že vznikne, nebo událost, která nastala nebo u níž lze důvodně očekávat, že 

nastane, pokud je konkrétní natolik, že umožňuje vyvozovat závěry týkající se možného vlivu tohoto 

souhrnu okolností nebo události na ceny finančních nástrojů nebo souvisejících derivátních 

finančních nástrojů, souvisejících spotových komoditních smluv nebo dražených produktů 

založených na povolenkách na emise“.  

Vnitřní informace musela být přesná i dle starší právní úpravy v § 124 ZPKT ve znění do 

12. 8. 2017. Do 2. 7. 2016 byla „přesnost“ vnitřní informace definována v § 2 odst. 1 vyhlášky č. 

 
25Soubor odpovědí na dotazy související s regulací ochrany proti zneužívání trhu a transparentností – 28. 11. 2018. In 

Cnb.cz [online]. [cit. 2019-03-25]. Dostupné z: https://www.cnb.cz/cs/casto-kladene-dotazy/Soubor-odpovedi-na-

dotazy-souvisejici-s-regulaci-ochrany-proti-zneuzivani-trhu-a-transparentnosti-28.-11.-2018/. 
26 Tamtéž. 
27 Tamtéž. 
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234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „Vyhláška o ochraně proti zneužívání trhu“).  

U obou definic, tedy v definici dle nařízení MAR i v definici uvedené ve Vyhlášce 

o  ochraně proti zneužívání trhu, je podstatné, že obsahem vnitřní informace je souhrn okolností, 

z nichž plyne (i) důvodné očekávání, že nastane určitá událost a že (ii) taková událost / okolnosti 

může ovlivnit ceny finančních nástrojů – tyto dva rysy lze považovat za základní rysy kvality 

vnitřní informace spočívající v přesnosti. Žádná definice tedy nepopisuje přesnou povahu vnitřní 

informace tak, že by bylo nutné, aby informace byla zcela jednoznačná, úplná a obsahující veškeré 

detaily. Mezi příklady přesné informace se řadí například informace o tom, že se jedná o  převzetí 

společnosti či že o partnerství v určité společnosti usiluje méně uchazečů než původně.28 Naproti 

tomu přesnou informací nemá být pouhá spekulace či fáma.29 Postačuje tedy „pravděpodobnost“, 

která se posuzuje v tom smyslu, že se nejedná o pouhou možnost, avšak ani o pravděpodobnost 

hraničící s jistotou.30, 31 Ztotožňuji se s názorem ČNB, že je taková dostatečná „pravděpodobnost“ 

dána, jestliže „nastala skutečnost, z níž lze usuzovat, že jiná budoucí skutečnost pravděpodobně 

nastane“.32 

Konkrétní případy přesných informací lze vypozorovat z praxe příslušných orgánů – v této 

souvislosti lze poukázat na případ, kdy pan Alan Svoboda, jako místopředseda představenstva 

společnosti ČEZ v České republice, koupil dne 29. dubna 2005 celkem 7 500 ks akcií této 

společnosti33. Již následující pondělí zveřejnila spol. ČEZ své výsledky hospodaření, které byly 

lepší, než trh očekával (následně měl pan Svoboda činit ještě další obchody s tím, že  měl 

dosáhnout celkem zisku ve výši 1 635 000 Kč).34 Za přesnou informaci lze tak zcela jistě označit 

informaci, že hospodářské výsledky budou nad očekávání lepší či naopak horší, než trh očekává. 

 
28 HUSTÁK, Zdeněk. ŠOVAR, Jan. FRANĚK, Michael. SMUTNÝ, Aleš. CETLOVÁ, Klára.  DOLEŽALOVÁ, 

Daniela. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s.714-737. ISBN 

978-80-7400-433-9. 
29Tamtéž. Soubor odpovědí na dotazy související s regulací ochrany proti zneužívání trhu a transparentností – 28. 11. 

2018. In Cnb.cz [online]. [cit. 2019-03-25]. Dostupné z: https://www.cnb.cz/cs/casto-kladene-dotazy/Soubor-

odpovedi-na-dotazy-souvisejici-s-regulaci-ochrany-proti-zneuzivani-trhu-a-transparentnosti-28.-11.-2018/. 
30 Soubor odpovědí na dotazy související s regulací ochrany proti zneužívání trhu a transparentností – 28. 11. 2018. 

In Cnb.cz [online]. [cit. 2019-03-25]. Dostupné z: https://www.cnb.cz/cs/casto-kladene-dotazy/Soubor-odpovedi-na-

dotazy-souvisejici-s-regulaci-ochrany-proti-zneuzivani-trhu-a-transparentnosti-28.-11.-2018/. 
31 Srov. HUSTÁK, Zdeněk. ŠOVAR, Jan. FRANĚK, Michael. SMUTNÝ, Aleš. CETLOVÁ, Klára.  DOLEŽALOVÁ, 

Daniela. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s.714-737. ISBN 

978-80-7400-433-9. 
32 Tamtéž. 
33 JÍLEK, Josef. Akciové trhy a investování. Praha: GRADA Publishing, a.s., 2009, s. 579-580. ISBN 978-80-247-

2963-3. 
34 Tamtéž. 
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Tato znalost hospodářských výsledků jako souhrn okolností dle mého názoru zcela jistě 

splňuje požadavky kladené na přesnost informace i dle stávajícího nařízení MAR – učinění 

jakéhokoliv obchodu na základě detailních informací o hospodářských výsledcích, které 

ostatní investoři nemohou mít, bezpochyby představuje událost, která může ovlivnit ceny 

finančních nástrojů a lze důvodně očekávat, že taková událost (spočívající v ovlivnění cen) 

nastane. Odlišné hospodářské výsledky oproti očekávání trhu bezpochyby představují 

skutečnost, z níž lze usuzovat, že pravděpodobně dojde ke změně ceny příslušných finančních 

nástrojů. 

Mám za to, že rys vnitřní informace spočívající v přesnosti, je definován přiléhavě. 

Ostatně již definici ve Vyhlášce o ochraně proti zneužívání trhu považuji za velice 

podařenou. Je nutné, aby byly přesně určeny případy, kdy je informace natolik specifická 

(tedy přesná), aby byla způsobilá ovlivnit ceny – pouze takové případy by měly být 

sankcionovány jako insider trading. Nebylo by důvodné ani spravedlivé, aby byl kdokoliv 

postihován za obchodování na základě jakékoliv informace, která ani nemohla jakkoliv 

ovlivnit cenu příslušného nástroje.  

 

Ad c) Informace týkající se jednoho nebo několika finančních nástrojů nebo emitentů 

Vnitřní informace se dále musí dle čl. 7 odst. 1 písm. a) nařízení MAR týkat (i) jednoho 

nebo několika finančních nástrojů nebo (ii) jednoho nebo několika emitentů, a to přímo nebo 

i nepřímo. Tyto skutečnosti lze shrnout jako „skutečnosti významné pro vývoj ceny investičního 

nástroje“35, neboť se jedná o skutečnosti, které mohou ovlivnit cenu příslušného investičního 

nástroje. 

 Vnitřní informace lze tedy rozlišovat na informace přímé a nepřímé – nepřímá informace 

je informací, která je zprostředkována „dalšími údaji“36, resp. která „implicitně vyplývá z dalších 

údajů či informací.“37 Vnitřní informace mohla být přímou i nepřímou i dle předchozí právní 

úpravy platné v České republice do 12. 8. 2017, když § 124 odst. 1 ZPKT v tehdejším znění taktéž 

rozlišoval, že vnitřní informace se může přímo či nepřímo týkat příslušného investičního nástroj 

(respektive finančního nástroje, který byl v § 124 odst. 1 ZPKT specifikován – srov. výše), 

emitenta takových finančních nástrojů, ale dokonce „jiné skutečnosti významné pro vývoj kurzu či 

 
35 Tyto skutečnosti lze shrnout jako „skutečnosti významné pro vývoj ceny investičního nástroje“. 
36 HUSTÁK, Zdeněk. ŠOVAR, Jan. FRANĚK, Michael. SMUTNÝ, Aleš. CETLOVÁ, Klára.  DOLEŽALOVÁ, 

Daniela. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s.714-737. ISBN 

978-80-7400-433-9. 
37 Tamtéž. 
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jiné ceny takového finančního nástroje nebo jeho výnosu“. Zásadní rozdíl však v tomto poněkud 

širším znění uvedeném v předchozí úpravě nespatřuji.  

Mezi tyto informace, které se investora týkají nepřímo, lze zahrnovat nejen informace o 

„rostoucí ceně ropy, změně úrokových sazeb“38 apod., ale i „pokyny k obchodování zadané typicky 

obchodníkovi s cennými papíry nebo investičnímu zprostředkovateli.“39  

I tento znak vnitřní informace považuji za zásadní a správně vymezený. Dle mého 

názoru je na místě, že konkrétní informace se nemusí nutně týkat pouze finančního nástroje 

(nebo více finančních nástrojů), ale i emitenta takového finančního nástroje či finančních 

nástrojů. I informace vztahující se k emitentovi zpravidla totiž ovlivňují cenu finančních 

nástrojů.   

 

Ad d) Významný dopad na ceny 

Další rys vnitřní informace je dle čl. 7 odst. 1 nařízení MAR skutečnost, že jde o  informaci, 

která – pokud byla uveřejněna, měla by „pravděpodobně významný dopad na ceny finančních 

nástrojů, derivativních finančních nástrojů.“  

Obdobnou úpravu obsahoval i § 124 odst. 1 ZPKT ve znění do 12. 8. 2017, když uváděl, 

že jde o informaci, která - pokud by se stala veřejně známou - by „mohla významně ovlivnit kurz 

nebo výnos tohoto finančního nástroje nebo jiného nástroje, jehož hodnota se odvozuje od tohoto 

finančního nástroje“. I v tomto případě bylo použito slovo „významný“, nicméně spíše šlo 

o  „významný vliv / významné ovlivnění“. Mezi těmito spojeními však nespatřuji zásadní rozdíl. 

Nepostačuje, že má příslušná informace pouze „dopad“ na ceny – tento dopad musí být 

„významný“. Informací s významným dopadem na ceny je dle čl. 7 odst. 4 „informace, kterou by 

racionální investor pravděpodobně použil jako součást základu pro svá investiční rozhodnutí“. Za 

racionálního (respektive rozumného) investora nepovažuje ČNB pouze profesionála, ale „vychází 

z průměru“ profesionálních i drobných investorů40 - tedy z investorů, kteří nutně nemusí mít 

 
38Soubor odpovědí na dotazy související s regulací ochrany proti zneužívání trhu a transparentností – 28. 11. 2018. In 

Cnb.cz [online]. [cit. 2019-03-25]. Dostupné z: https://www.cnb.cz/cs/casto-kladene-dotazy/Soubor-odpovedi-na-

dotazy-souvisejici-s-regulaci-ochrany-proti-zneuzivani-trhu-a-transparentnosti-28.-11.-2018/. 
39 Tamtéž. 
40 Soubor odpovědí na dotazy související s regulací ochrany proti zneužívání trhu a transparentností – 28. 11. 2018. 

In Cnb.cz [online]. [cit. 2019-03-26]. Dostupné z: https://www.cnb.cz/cs/casto-kladene-dotazy/Soubor-odpovedi-na-

dotazy-souvisejici-s-regulaci-ochrany-proti-zneuzivani-trhu-a-transparentnosti-28.-11.-2018/. 

HUSTÁK, Zdeněk. ŠOVAR, Jan. FRANĚK, Michael. SMUTNÝ, Aleš. CETLOVÁ, Klára.  DOLEŽALOVÁ, 

Daniela. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s.714-737. ISBN 

978-80-7400-433-9. 
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znalosti o finančním trhu, investování, matematice a podobně.41 Racionálním investorem by ale 

neměl být zbrklý investor, který se nesnaží získat informace. Racionální investor má být 

„rozvážný“ a ve vztahu ke každému obchodu má zohlednit „pro a proti.“42  

Mnohem náročnější na posuzování než hodnocení rozhodování určitého průměrného 

a racionálního investora je dle mého názoru posouzení, zda daná informace má skutečně 

„významný“ dopad na cenu finančních nástrojů, či pouze jen dopad, který není dopadem 

významným ve smyslu nařízení MAR. Nejen pro běžné neprofesionální investory, ale i pro 

investory profesionální, pro obchodníky s cennými papíry i pro jiné osoby může být důležité, 

aby mohli určit, zda daná skutečnost může mít významný vliv na ceny finančních nástrojů, 

či nikoliv – jinými slovy, zda je splněn tento rys vnitřní informace a zda se (při splnění všech 

ostatních požadavků kladených na vnitřní informace) skutečně může jednat o vnitřní 

obchodování. Proto by bylo vhodné v zájmu předvídatelnosti práva určit, co konkrétně se 

tímto „významným“ dopadem rozumí. ČNB uvádí, že „významný“ dopad je předem fakticky 

nevymezitelný a neměřitelný43. Významný dopad je navíc vždy pouze potencionální, neboť se 

posuzuje ex ante a pozdější.44 V této souvislosti je zároveň nutné zohledňovat, že na ceny 

finančních nástrojů působí celá řada faktorů, přičemž je zpravidla obtížné zcela přesně určit a 

číselně vymezit, jaký konkrétní (například procentuální) podíl měla určitá skutečnost na vývoj 

ceny. Ve vztahu k vnitřním informacím bude dle mého názoru zpravidla nereálné učinit takový 

výpočet, a to tím spíše, že tento výpočet musí být činěn před tím, než takové skutečnosti ovlivňující 

cenu finančního nástroje reálně nastanou. Určité skutečnosti mající vliv na vývoj ceny se přitom 

mohou vzájemně i kompenzovat.45 Je tedy zřejmé, že nelze s jistotou pro všechny případy 

stanovit přesnou hranici významného dopadu na ceny finančních nástrojů – otázkou však 

zůstává, zda by bylo možné stanovit alespoň určitá vodítka či kritéria, kdy se o významný 

dopad pravděpodobně jedná. Dle ČNB se při posuzování „významného dopadu“ mají 

zohledňovat zejména tato kritéria: „předpokládaný dopad skutečnosti na činnost nebo výsledek 

hospodaření emitenta finančního nástroje apod., relevance informace samotné jako jednoho z 

kritérií ovlivňujících cenu finančního nástroje, spolehlivost zdroje informace, tržní veličiny, které 

 
41 Tamtéž. 
42 Soubor odpovědí na dotazy související s regulací ochrany proti zneužívání trhu a transparentností – 28. 11. 2018. 

In Cnb.cz [online]. [cit. 2019-03-25]. Dostupné z: https://www.cnb.cz/cs/casto-kladene-dotazy/Soubor-odpovedi-na-

dotazy-souvisejici-s-regulaci-ochrany-proti-zneuzivani-trhu-a-transparentnosti-28.-11.-2018/. 
43 Tamtéž. 
44 Tamtéž. 
45 Tamtéž. 
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ovlivňují význam informace pro cenu finančního nástroje.46 Z těchto hodnocení plyne, že při 

hodnocení významného dopadu by měla osoba provádějící takové hodnocení postupovat tak, že 

zohlední výše uvedená kritéria. Při hodnocení zdroje informace lze by měl být kladen důraz na 

důvěryhodnost takového zdroje. Za účelem posouzení relevance informace ČNB doplňuje, že 

indikátory mohou být názory analytiků, skutečnost, zda stejný druh informace už cenu finančního 

nástroje skutečně ovlivnil, či zda sám emitent s obdobnou informací nakládal jako s informací 

vnitřní.47 Stanoviska a komentáře analytiků považuji za zásadní nejen ve vztahu k relevanci 

informace, ale i ve vztahu k dalším kritériím zmíněným ČNB – tedy při určení „předpokládaného 

dopadu na činnost nebo na výsledky hospodaření emitenta“ a „tržních veličin ovlivňujících 

význam informace pro cenu finančního nástroje.“ Je tedy patrné, že by osoba zabývající se 

posuzováním významného dopadu – respektive stanovením, zda by mohlo jít o vnitřní 

informaci – měla vždy pečlivě a detailně znát komentáře analytiků a odborné názory 

vztahující se ke konkrétním finančním nástrojům. Pokud takové komentáře chybí, bylo by 

vhodné, aby si je taková osoba nechala sama zpracovat. Jak vyplývá z výše uvedeného, 

stanoviska analytiků nejsou jediným vodítkem posuzování relevance informace jako kritéria 

významného dopadu na cenu finančního nástroje a zpravidla nebudou ani vodítkem 

jediným. Proto jejich význam nelze přeceňovat a vycházet z toho, že budou-li se analytici 

domnívat, že daná skutečnost nemůže mít významný dopad na cenu finančního nástroje, 

nemůže se jednat o vnitřní obchodování. Pokud by v rozporu s názorem analytiků byla 

v budoucnu příslušná informace označena za vnitřní informaci a pokud by této osobě, které 

si nechala komentáře zpracovat, hrozil postih za vnitřní obchodování, mohla by taková 

osoba v rámci své obrany alespoň použít argumentaci, že měla důvod se domnívat, že se 

nejedná o vnitřní informace. Taková osoba by tedy v příslušném řízení mohla tvrdit, že 

vynaložila úsilí směřující k tomu, aby sama zjistila povahu informací – a že v dobré víře na 

základě stanoviska analytiků vycházela z toho, že nejde o vnitřní informace. Tato snaha by, 

dle mého názoru, měla být zohledněna alespoň při ukládání sankce za vnitřní obchodování. 

Závěrem konstatuji, že vnitřní informace ve vztahu k finančním nástrojům je dle 

mého názoru v nařízení MAR vymezena zcela dostatečně a poměrně detailně. Ačkoliv by 

z pohledu investorů, obchodníků s cennými papíry bylo užitečné, kdyby některé neurčité 

pojmy uvedené v této definici byly popsány detailněji (například „významný dopad“, 

„racionální investor“), takové detailní popisy není vhodné a v řadě případů ani reálně možné 

 
46 Tamtéž. 
47 Tamtéž. 
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učinit v jakémkoliv právním předpise. Takové pojmy může určitým způsobem blíže 

popisovat aplikační praxe či regulátor, tedy v České republice ČNB. Nařízení MAR je v jeho 

vymezení vnitřní informace natolik detailní, jak to umožňuje povaha věci (stanoví například, 

co znamená „přesná povaha“ vnitřní informace a podobně). Dle mého názoru tudíž není 

zapotřebí, aby na této definici vnitřní informace bylo cokoliv měněno. Nespornou výhodou 

je dle mého názoru i fakt, že nařízením MAR byla v rámci Evropské unie úprava vnitřního 

obchodování v podstatě unifikována. Vzhledem k tomu, že obchodování s finančními 

nástroji má do značné míry přeshraniční charakter, mám za to, že pro účastníky trhu bude 

vhodnější, když se budou jednotlivé právní úpravy rozdílných států co nejvíce shodovat. 

Čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení MAR obsahuje do určité míry odlišnou definici vnitřní 

informace ve vztahu ke komoditním derivátům. Vnitřní informací je ve vztahu ke komoditním 

derivátům informace, která: 

• je přesné povahy; 

• nebyla uveřejněna (tj. není veřejně známá); 

• týká se: 

- přímo nebo nepřímo jednoho nebo více takových derivátů; nebo 

- přímo spotových komoditních smluv; 

• pokud by byla uveřejněna, měla by pravděpodobně významný dopad na ceny 

těchto derivátů nebo souvisejících spotových komoditních smluv; 

• představuje informaci, u níž se dá rozumně očekávat, že bude zveřejněna 

v souladu s právními či regulatorními předpisy na úrovni EU nebo na 

vnitrostátní úrovni, pravidly trhu, smlouvou, praxí nebo zvyklostmi na 

příslušných trzích komoditních derivátů nebo spotových trzích, nebo u níž tyto 

předpisy její zpřístupnění stanovují. 

Z výše uvedeného je patrné, že i v případě komoditních derivátů je nutné, aby vnitřní 

informace byla přesné povahy (přičemž definice přesné povahy je uvedena i pro tento případ v čl. 

7 odst. 2 nařízení MAR), nebyla uveřejněna, měla pravděpodobně významný dopad na ceny těchto 

derivátů nebo souvisejících spotových komoditních smluv – i pro tento případ platí čl. 7 odst. 4 

nařízení MAR, které stanoví, že informací, která by pravděpodobně měla významný dopad na 

ceny, je informace, kterou by „racionální investor pravděpodobně použil jako součást základu pro 

svá investiční rozhodnutí“. Vnitřní informace ve vztahu k derivátům se může týkat jednoho nebo 

více derivátů, přičemž v takovém případě může jít o informaci přímou nebo nepřímou. Dále se 

může vnitřní informace týkat spotových komoditních smluv, to však pouze přímo (nemůže jít tedy 
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o informaci nepřímou). Znaky vnitřní informace pro komoditní deriváty uvedené v tomto odstavci 

jsou v zásadě stejné či velmi podobné znakům vnitřní informace pro finanční nástroje uvedené 

v čl. 7 odst. 1 písm. a) nařízení MAR. V podstatě lze konstatovat, že tyto znaky jsou upraveny tak, 

aby lépe odpovídaly povaze komoditních derivátů. 

Definice vnitřní informace však v případě komoditních derivátů obsahuje nový rys 

spočívající v tom, že musí existovat rozumné očekávání, že daná informace bude zveřejněna 

(v souladu s právními či regulatorními předpisy na úrovni EU nebo na vnitrostátní úrovni, pravidly 

trhu, smlouvou, praxí nebo zvyklostmi na příslušných trzích komoditních derivátů nebo spotových 

trzích, nebo u níž tyto předpisy její zpřístupnění stanovují). V souladu s čl. 7 odst. 5 nařízení MAR 

vydal ESMA vydá obecné pokyny k vytvoření informativního a neúplného výčtu informací, u 

nichž se dá rozumně očekávat jejich zveřejnění dle čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení MAR – tyto 

pokyny orgánu ESMA jsou pojmenovány jako „Obecné pokyny k nařízení o zneužívání trhu“, 

„informace týkající se trhů s komoditními deriváty nebo souvisejících spotových pro účely 

vymezení vnitřních informací o komoditních derivátech“ (dále jen „Pokyny ESMA k nařízení 

MAR“).48 Při aplikaci těchto Pokynů ESMA k nařízení MAR je nutné ale vždy vnímat, že v nich 

není uveden úplný výčet vnitřních informací vztahujících se ke komoditním derivátům. I 

informace neuvedená v Pokynech ESMA k nařízení MAR totiž může být vnitřní informací a 

naopak – informace výslovně uvedená v Pokynech ESMA k nařízení MAR nemusí být v určitém 

vnitřní informací, což je ostatně stanoveno v čl. 5 odst. 9 Pokynů ESMA k nařízení MAR. Při 

posuzování vnitřní informace vztahující se ke komoditním derivátům tudíž nelze postupovat pouze 

tak, že posuzující osoba nahlédne do Pokynů ESMA k nařízení MAR a v závislosti na jejich 

obsahu určí, že se buď o vnitřní informaci jedná, či nikoliv. V každém konkrétním případě totiž 

musí být vnitřní informace týkající se komoditních derivátů posuzována dle čl. 7 odst. 1 písm. b) 

nařízení MAR.  

Dle mého názoru bylo vhodné, že orgán ESMA v souladu s nařízením MAR vydal 

Pokyny k nařízení MAR, který účastníkům trhu ve vztahu ke komoditním derivátům přece 

jen napomůže při identifikaci vnitřních informací. Zároveň považuji za správné, že Pokyny 

k nařízení MAR neobsahují definitivní výčet informací, které budou posuzovány jako 

 
48 Obecné pokyny k nařízení o zneužívání trhu: Informace týkající se trhů s komoditními deriváty nebo souvisejících 

spotových trhů pro účely vymezení vnitřních informací o komoditních derivátech. In Esma.europa.eu [online]. 

17.1.2017 [cit. 2019-03-27]. Dostupné z: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma-2016-

1480_cs.pdf 
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vnitřní informace, a že i informace uvedená v Pokynech k nařízení MAR nemusí být vždy 

vyhodnocena jako vnitřní informace.  

Čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení MAR vymezuje vnitřní informaci ve vztahu k povolenkám 

na emise a na nich založeným draženým produktům, kdy vymezení je obdobné definicím v čl. 7 

odst. 1 písm. a) a písm. b) nařízení MAR.  

 

2.2.2 Vnitřní informace jako dílčí krok dlouhodobého procesu 

Dle čl. 7 odst. 3 nařízení MAR představuje vnitřní informaci i „dílčí krok dlouhodobého 

procesu“, pokud tento dílčí krok splňuje požadavky vnitřní informace ve smyslu čl. 7 odst. 1 

nařízení MAR – tedy zejména pokud naplní znak přesnosti. Dílčí krok dlouhodobého procesu tudíž 

může být vnitřní informací v případě finančních nástrojů (na které se vztahuje čl. 7 odst. 1 písm. 

a) nařízení MAR), v případě komoditních derivátů (na které se vztahuje čl. 7 odst. 1 písm. b) 

nařízení MAR), i v případě povolenek na emise a nich založených produktů (na které se vztahuje 

čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení MAR). Dle bodu 17 nařízení MAR může být tímto dílčím krokem 

dlouhodobého procesu například informace o „stavu smluvních jednání, podmínek, na kterých se 

strany prozatímně dohodnou v rámci smluvních jednání, možnosti umisťování finančních nástrojů, 

podmínek, za kterých budou finanční nástroje uváděny na trh, prozatímních podmínek umisťování 

finančních nástrojů nebo, úvah o zahrnutí finančního nástroje hlavního indexu nebo odstranění 

finančního nástroje z takového indexu.“ 

Ztotožňuji se se názorem, že i informace představující pouhý dílčí krok určitého 

procesu může v konkrétním případě představovat vnitřní informaci. Proto ostatně 

souhlasím s tím, že je v nařízení MAR výslovně uvedeno, že takový dílčí krok být vnitřní 

informací – taková výslovná zmínka může vést k předcházení vzniku sporných situací. 

 

2.3. Zasvěcené osoby 

Při stanovení, zda k vnitřnímu obchodování došlo, či nikoliv, je kromě definování typu 

nástrojů (při jejichž obchodování může dojít k tzv. insider tradingu) a vnitřní informace důležité 

postavit na jisto, které osoby se mohou vnitřního obchodování dopustit. Tyto osoby jsou nazývány 

jako zasvěcené osoby. 

Čl. 8 odst. 4 nařízení MAR dále výslovně předpokládá, že zasvěcenými osobami jsou 

v tomto ustanovení specifikované osoby z titulu výkonu jejich povolání, zaměstnání či funkce49, 

 
49 Dle čl. 8 odst. 4 písm. a) nařízení MAR jde o osobu, která je „členem správních, řídicích nebo dozorčích orgánů 

emitenta nebo účastníka trhu s povolenkami na emise.“ Podle čl. 8 odst. 4 písm. b) nařízení MAR jde dále o osobu, 
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z důvodu jejich účasti na kapitálu emitenta nebo účastníka trhu s povolenkami na emise a osoby 

zapojené do trestné činnosti. Zasvěcenými osobami je však ve smyslu čl. 8 odst. 4 nařízení MAR 

jakákoliv jiná osoba, která „disponuje vnitřní informací“, jestliže „tato osoba ví nebo by měla 

vědět, že se jedná o vnitřní informaci.“  

Okruh zasvěcených osob je tak stanoven velmi široce a může zahrnovat například 

i rodinné příslušníky jiných zasvěcených osob a podobně, což je vhodné, neboť v opačném 

případě by mohlo docházet k insider tradingu velice snadno. Kdyby nařízení MAR 

neobsahovalo takto širokou definici, mohli by se tito rodinní příslušníci a jiné osoby, které 

nejsou výslovně specifikovány jako zasvěcené osoby v nařízení MAR, dopouštět insider 

tradingu legálně, což by bylo na újmu nejen ostatním účastníkům trhu, ale i trhu jako celku. 

Proto se zcela ztotožňuji se stávající úpravou, dle které může být zasvěcenou osobou fakticky 

jakákoliv osoba, která má vnitřní informaci k dispozici a alespoň by měla vědět, že jde o 

vnitřní informaci. Není ostatně ani vyloučeno, že tyto jiné osoby (například právě rodinní 

příslušníci) budou navádět další osoby, aby také prováděli na základě vnitřních informací 

určité obchody. To ostatně dokazují i případy z praxe (v USA v roce 2002 například došlo 

k tomu, že Samuel Waksal, výkonný ředitel ImClone, poradil svým příbuzným, a dokonce i 

známým, aby prodali akcie společnosti ImClone).50 

Dle čl. 18 nařízení MAR musí být zasvěcené osoby uvedeny v tzv. seznamu zasvěcených 

osob. V tomto zápisu do seznamu zasvěcených osob musí být uveden (mimo jiné) i údaj o důvodu, 

proč se o zasvěcenou osobu v konkrétním případě jedná. Zavedení seznamů zasvěcených osob 

považuji za vhodný prostředek prevence zneužívání vnitřních informací. I zápis do seznamu 

zasvěcených osob může mít na zapsanou osobu přinejmenším takový psychologický efekt, 

který jí bude bránit dopouštět se zakázaného obchodování či nedovoleného zpřístupňování 

vnitřních informací, když bude existovat záznam o tom, že jí byly poskytnuty důvěrné 

vnitřní informace. Seznamy zasvěcených informací jsou ostatně i nástrojem pro regulatorní 

orgány při vyšetřování zneužití trhu, což je deklarováno v bodu 56 preambule nařízení MAR. De 

lege ferenda by bylo možné zvážit, zda by za určitých podmínek, a to z důvodu veřejného 

zájmu či v z důvodu právního zájmu (například vedení sporu), nebylo vhodné umožnit 

 
která „má přístup k této informaci v souvislosti s výkonem zaměstnání, povolání nebo v souvislosti s plněním 

povinností.“ 

50 JÍLEK, Josef. Akciové trhy a investování. Praha: GRADA Publishing, a.s., 2009, s. 575. ISBN 978-80-247-2963-

3. 
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nahlížení do seznamů zasvěcených osob. Mám za to, že taková žádost o nahlížení do 

konkrétního údaje zapsaného v seznamu zasvěcených osob by ovšem měla být řádně 

přezkoumávána a nemělo by jí být vyhověno automaticky. 

 

2.3.1 Zákaz obchodování zasvěcených osob  

Obchodováním zasvěcených osob získávají tyto zasvěcené osoby neoprávněné výhody, 

které ostatní účastníci nemají, což ostatně popisuje i nařízení MAR v bodu 23 jeho preambule. 

Z těchto důvodů platí zákaz obchodování zasvěcených osob, který je upraven v čl. 14 nařízení 

MAR.  

Podle věty první čl. 8 odst. 1 Nařízení MAR dochází k obchodování zasvěcené osoby, 

pokud: 

• tato osoba disponuje vnitřní informací, 

• tato osoba tuto vnitřní informaci použije při nabytí nebo zcizení finančních nástrojů, 

jichž se informace týká, a to na svůj účet nebo na účet třetí osoby, přímo nebo i 

nepřímo. 

Aby tedy mohlo dojít k vnitřnímu obchodování dle výše vedeného, musí primárně 

zasvěcená osoba vnitřní informací disponovat. Teoreticky není vyloučeno, že dojde k situaci, 

kdy bude zasvěcená osoba, která učiní konkrétní obchod, v podezření z vnitřního 

obchodování, aniž by tato osoba měla takovou vnitřní informaci k dispozici před učiněním 

předmětného obchodu. I tato skutečnost, tedy že zasvěcená osoba disponovala vnitřní 

informací před tím, než učinila obchod na základě této vnitřní informace, by měla být 

v konkrétním případě předmětem dokazování, aby nebyly nedůvodně postihovány osoby 

jednající v dobré víře.  

Dále je nutné, aby zasvěcená osoba disponující vnitřní informací tuto informaci 

skutečně použila při nabytí nebo zcizení finančních nástrojů – přirozeně by bylo nesmyslné 

sankcionovat pouhý fakt, že zasvěcená osoba má vnitřní informaci k dispozici (nehledě na 

to, že v řadě případů bude mít zasvěcená osoba důvod nabytí vnitřní informace daný 

právními předpisy či smlouvou). 

Podle věty druhé čl. 8 odst. 1 nařízení MAR bude však jako vnitřní obchodování 

postihována i situace, kdy zasvěcená osoba zadá určitý pokyn k obchodování, avšak následně získá 

vnitřní informaci (týkající se finančního nástroje, kterého se týkal zadaný pokyn), na jejímž 

základě změní nebo zruší původně zadaný pokyn. I tento případ je nutné jako vnitřní 

obchodování posuzovat, neboť zasvěcená osoba ve skutečnosti jedná (tedy ruší nebo mění již 
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zadaný pokyn) právě na základě nově získané vnitřní informace. V této souvislosti mohou 

být v praxi náročné případy, kdy v mezidobí od zadání původního pokynu a do jeho změny 

či zrušení se zasvěcená osoba nejen dozví příslušnou vnitřní informaci, ale dojde i k jiné 

cenotvorné skutečnosti (veřejné známé), která by mohla mít významný dopad na cenu 

takového nástroje. Jakkoliv budou takové situace vzácné, nelze vyloučit, že k nim dojde. 

V takovém případě může být vnitřní informací například informace o plánované fúzi 

emitenta s jinou společností, informace o budoucím vydání nového produktu emitenta (i 

negativně hodnoceného) nebo znalost hospodářských výsledků emitenta. Mezi veřejně 

známou cenotvornou skutečnost naproti tomu může patřit určitá katastrofa či nehoda, která 

mohla zničit skladovací zásoby emitenta či pouze postihnout stát sídla emitenta. V takových 

případech může zasvěcená osoba argumentovat, že nejednala na základě vnitřní informace, 

ale právě na základě této druhé veřejně známé skutečnosti. V takovém případě bude, dle 

mého názoru, situace zpravidla taková, že zasvěcená osoba jednala na základě vnitřní 

informace i veřejně známé skutečnosti – jedná-li zasvěcená osoba na základě vnitřní 

informace a jiné skutečnosti veřejně známé, měla by být, dle mého názoru, i tak odpovědná 

za vnitřní obchodování (lze ovšem zvážit uložení mírnější sankce). 

Pro úplnost je na místě zmínit, že třetí věta čl. 8 odst. 1 nařízení MAR upravuje dále 

využívání vnitřních informací v souvislosti s dražbami povolenek na emise (či jiných na nich 

založených dražených produktů), konanými dle nařízení Komise (EU) č. 1031/2010, 

o harmonogramu, správě a jiných aspektech dražeb povolenek na emise skleníkových plynů 

v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, o vytvoření systému pro 

obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství. V této souvislosti  tak 

k využívání vnitřních informací dochází i při „předkládání, úpravě nebo stažení nabídky osobou 

na její vlastní účet nebo na účet třetí osoby.“ 

Za obchodování zasvěcených osob se samozřejmě považuje i tzv. doporučení či navádění 

učiněné zasvěcenou osobou vůči jiné osobě (čl. 8 odst. 2 ve spojení s čl. 8 odst. 3 nařízení MAR), 

pokud této jiné osobě je nebo by mělo být známo, že jde o vnitřní informace zasvěcené osoby. 

Tato ustanovení, tedy postih doporučování či návodu (za splnění podmínek uvedených 

v nařízení MAR), považuji za velice důležité – bez něj by totiž bylo velice snadné se insider 

tradingu dopouštět (postačilo by pouze obchodovat prostřednictvím jiných osob) a ochrana 

vnitřních informací by reálně nemohla fungovat. 

Nařízení MAR nicméně ve svém čl. 9 popisuje určité případy, které se za obchodování 

zasvěcených osob nepovažují, ačkoliv formálně se může jevit, že znaky tohoto zakázaného 
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obchodování byly naplněny. Tyto případy označuje nařízení MAR jako „legitimní očekávání.“ 

Zjednodušeně řešeno jde o případy, kdy pouhá skutečnost, že určitá osoba disponuje vnitřní 

informací, neznamená sama o sobě, že jí tato osoba zneužila. Nařízení MAR stanoví tyto výjimky 

například zejména v případech nutnosti splnit právní a regulační povinnosti, v případě povinnosti 

provést pokyn a podobně (srov. čl. 9 nařízení MAR) – to vše v případech blíže popsaných v již 

zmíněném čl. 9 nařízení MAR. 

Právnickým osobám (zejména větším společnostem) se může snadno stát, že právnická 

osoba sice má znalost vnitřní informace, ale takovou vnitřní informací nedisponuje fyzická osoba, 

která za právnickou osobu učinila konkrétní obchod (na tento případ pamatuje čl. 9 odst. 1 nařízení 

MAR). Aby se v tomto případě nejednalo o zakázané obchodování zasvěcených osob, musí 

právnická osoba: 

• zavést a také udržovat vnitřní opatření, které „účinně zajišťují“, že konkrétní obchod 

učiní fyzická osoba za právnickou osobu, která vnitřní informací nedisponovala; a 

• tato právnická osoba nesmí jakkoliv ovlivňovat jednající fyzickou osobu, která za 

tuto právnickou osobu jednala, aby učinila předmětnou transakci. 

Pro právnické osoby bude tudíž velice důležité zavést systém vnitřních předpisů, jejichž 

dodržování by mělo být v rámci právnické osoby důsledně kontrolováno. 

V tomto ohledu je na místě připomenout případ Spector Photo Group NV a Chris Van 

Raemdonck v. Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA), o kterém 

rozhodoval pod sp.zn. C-45/08 Soudní dvůr EU.51 Na základě tohoto případu bylo totiž vyvozeno, 

že je osoba, která drží důvěrnou informaci a nabývá či zcizuje finanční nástroje, kterých se taková 

informace týká (či se o to pokouší, to vše na svůj účet či na účet třetí osoby, přímo i nepřímo), 

zakládá předpoklad, že tato osoba důvěrnou informaci „použila“. Je ale nutné dodržovat právo na 

obhajobu a zkoumat vždy konkrétní okolnosti -  použití takové vnitřní informace totiž nemusí bez 

dalšího znamenat, že došlo k zakázanému obchodování zasvěcených osob.52 Tato argumentace s 

odkazem na zmíněný případ Soudního dvoru EU je aplikována i v české rozhodovací praxi.  

Soudní dvůr EU poskytl v judikátu Spector i interpretační vodítko – otázka, zda došlo k porušení 

zákazu obchodování zasvěcených osob, musí být interpretována „s ohledem na účel směrnice“ (v 

té době šlo o směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES ze dne 28. ledna 2003 o 

 
51 Rozsudek Soudního dvora EU ve věci C-45/08 Spector Photo Group NV a Chris Van Raemdonck proti Commissie 

voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA). SARGAKIS, Konstantinos. The Law of Capital Markets in 

the EU: Disclosure and Enforcement. London: Red Globe Press, 2018, s.162. ISBN 978-1-137-51846-0. 
52 Srov. Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 19. června 2014, č.j. 11 A 123/2011-106. 
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obchodování zasvěcených osob a manipulaci s trhem (zneužívání trhu); v současné době by mělo 

jít o účel nařízení MAR).  

Přestože v současné době nařízení MAR upravuje princip „legitimního jednání“, dle 

mého názoru má rozhodnutí Soudního dvoru EU ve věci Spector nadále značný význam, 

který spočívá právě v teleologickém výkladu. Proto se domnívám, že i do budoucna by ve 

sporných případech mohlo být argumentováno po vzoru tohoto rozhodnutí účelem nařízení 

MAR. De lege ferenda by tímto způsobem mohlo docházet k rozšiřování výčtu legitimního 

jednání dle potřeb praxe a se zachováním práva na spravedlivý proces. 

 

2.4. Nedovolené zpřístupnění vnitřní informace 

Nedovoleným zpřístupněním vnitřní informace se rozumí situace, kdy osoba, která má 

k dispozici vnitřní informaci, tuto vnitřní informaci zpřístupní jakékoliv třetí osobě, která tuto 

vnitřní informaci nezná (čl. 10 odst. 1 nařízení MAR). Výjimky představují případy, kdy je tato 

informace zpřístupněna „v rámci běžného výkonu zaměstnání, povolání či plnění povinnosti“ (čl. 

10 odst. 1 nařízení MAR). Nedovolené zveřejnění vnitřní informace je zakázané dle čl. 14 písm. 

c) nařízení MAR. 

Zákaz nedovoleně zpřístupňovat vnitřní informace je v rámci ochrany finančního 

trhu nezbytný. Pokud zasvěcené osoby nemohou obchodovat na základě vnitřních informací 

– ať už samy či prostřednictvím třetích osob – nemohou být ani oprávněny tyto informace 

legálně šířit. Kdyby mohly zasvěcené osoby legálně šířit vnitřní informace, byl by finanční 

trh deformován, neboť by bylo prakticky nezjistitelné, kteří investoři či obchodníci disponují 

vnitřními informacemi od zasvěcených osob a kteří nikoliv. 

 

2.5. Informační povinnosti, zveřejňování a šíření informací 

Nařízení MAR ukládá emitentům povinnost informovat veřejnost co nejdříve o vnitřních 

informacích, které se ho týkají (čl. 17 odst. 1 nařízení MAR). 

Dle čl. 17 nařízení MAR musí emitent v rámci své povinnosti zveřejňovat informace, jež 

se ho týkají, zajistit, aby vnitřní informace byly zveřejněny „způsobem, který umožní rychlý přístup 

a úplné, správné a včasné posouzení informací ze strany veřejnosti a případně v úředně určeném 

mechanismu“ (pozn. jde o mechanismus určený v čl. 21 směrnice Evropského Parlamentu a Rady 

č. 2004/109/ES ze dne 15. prosince 2004, o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se 

informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, 

a  o  změně směrnice 2001/34/ES). Emitent musí také umístit vnitřní informace, které je povinen 
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zveřejnit, na své internetové stránky a uchovat je tam alespoň po dobu 5 let (čl. 17 odst. 1 nařízení 

MAR).53 Výše uvedená povinnost zveřejnit informace se však dle čl. 17 odst. 1 odstavce druhého 

nařízení MAR vztahuje jen na „emitenty, kteří požadovali nebo schválili přijetí svých finančních 

nástrojů k obchodování na regulovaném trhu v některém z členských států“ a na emitenty, kteří 

schválili obchodování se svými finančními nástroji v mnohostranném obchodním systému či 

organizovaném obchodním systému nebo kteří požádali o přijetí svých finančních nástrojů k 

obchodování v mnohostranném obchodním systému v některém z členských států“ (v případě 

nástrojů obchodovaných jen v mnohostranném obchodním systému nebo v organizovaném 

obchodním systému). Je tedy evidentní, že povinnost zveřejnit informace je omezena okruhem 

emitentů a že tedy ne každý emitent, který emituje cenné papíry, musí zveřejňovat vnitřní 

informace dle nařízení MAR. To je jistě chvályhodné, neboť například pro středně velkou 

akciovou společnost s několika akcionáři, která sice emitovala akcie, aniž by byly tyto akcie 

obchodovány na regulovaném trhu (či v mnohostranném obchodním systému), by bylo 

zřejmě nepřiměřeně zatěžující, kdyby musela každou informaci posuzovat z toho hlediska, 

zda se nejedná o vnitřní informaci (a zda jí tedy jako vnitřní informaci musí zveřejňovat). 

Emitent nebo účastník trhu s povolenkami na emise může podle čl. 17 odst. 14 nařízení 

MAR zveřejnění vnitřních informací i odložit, to však na svou vlastní a za podmínky, že: 

a) „okamžité zveřejnění pravděpodobně ohrozí oprávněné zájmy emitenta nebo 

účastníka trhu s povolenkami na emise; 

b) odkladem zveřejnění pravděpodobně nedojde k uvedení veřejnosti v omyl; a 

c) emitent nebo účastník trhu s povolenkami na emise je schopen zajistit důvěrnost 

těchto informací.“ 

Všechny výše uvedené podmínky pro odklad zveřejnění musí být dány současně, nepostačí 

tedy, že například odkladem zveřejnění nedojde k uvedení veřejnosti v omyl, pokud okamžité 

zveřejnění nemůže (pravděpodobně) ohrozit oprávněné zájmy emitenta a podobně. 

Provedení odkladu zveřejnění vnitřní informace může být dle mého pro emitenta značně 

riskantní, a to tím spíše, že zmíněné ustanovení nařízení MAR předpokládá, že emitent tuto 

rozhodnutí o odkladu činí na svou odpovědnost. Podmínky uvedené v bodech a) až c) tohoto 

ustanovení, které musí být splněny kumulativně, jsou poměrně obecně stanoveny a obsahují 

neurčité právní pojmy. Může být tak sporné, zda v konkrétním případě skutečně byl emitent 

 
53 Pozn. pro účastníku trhu s povolenkami na emise platí čl. 17 odst. 2 nařízení MAR, dle kterého má takový účastník 

(za podmínek a výluk uvedených v tomto článku) „účinně a včas zveřejnit vnitřní informace týkající se povolenek na 

emise, které drží v souvislosti se svým podnikáním“. 
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oprávněn odložit zveřejnění, či nikoliv. Pokud jde o písm. a) a b), pak je nutné, aby okamžité 

zveřejnění „pravděpodobně“ neohrozilo „oprávněné zájmy“. Otázkou tedy je primárně, jak 

vykládat onu „pravděpodobnost“ v bodu a) a b). Mám za to, že by měla být vykládána 

obdobně jako pravděpodobnost při posuzování přesné povahy vnitřní informace (srov. výše) 

– tedy nejde o pravděpodobnost hraničící s jistotou.54,55 Pravděpodobnost, že dojde 

k ohrožení oprávněných zájmů emitenta, či naopak že nedojde k uvedení veřejnosti v omyl, 

by tak dle mého názoru měla být dána za situace, kdy „nastala skutečnost, z níž lze usuzovat, 

že jiná budoucí skutečnost pravděpodobně nastane.“56 ESMA vydala za účelem výkladu 

oprávněných zájmů a situací, v nichž by odložení zveřejnění pravděpodobně uvedlo veřejnost 

v omyl, obecné pokyny.57  Tyto pokyny obsahují příkladmý výčet možných případů, v nichž bude 

splněna podmínka dle čl. 17 odst. 4 písm. a) a podmínka dle čl. 17 odst. 4 písm. b) nařízení MAR. 

Příslušné orgány a účastníci finančního trhu musí vynaložit dle bodu 4.1 těchto pokynů 

veškeré úsilí, aby se těmito pokyny řídili, a proto lze soudit, že dojde-li k situaci výslovně 

uvedené v pokynech, má emitent vyšší míru jistoty, že odklad zveřejněný informací bude 

v případě sporu vyhodnocen jako oprávněný. Nadto si však zcela jistě lze představit i jiné 

případy výslovně neuvedené v pokynech, které by emitenta mohly opravňovat k odložení 

zveřejnění vnitřní informace. Dle mého názoru by mohlo jít například o situaci, kdy dojde 

k určité nehodě ve skladovacích prostorech emitenta, v jejichž důsledku jsou zničeny či 

poškozeny určité výrobky emitenta. Ani s delším odstupem nemusí být nutně znám přesný 

rozsah škod způsobených emitentovi. Pokud by emitent tuto informaci zveřejnil, mohl by 

vyvolat paniku mezi investory, kteří situaci mohli vnímat jako horší, než jaká reálně je. To 

by mohlo způsobit pokles ceny finančních nástrojů emitenta. V takovém případě jsou tedy, 

dle mého názoru, dány podmínky pro odklad zveřejnění, když okamžité zveřejnění by 

pravděpodobně ohrozilo oprávněné zájmy emitenta. Pokud jde o riziko uvedení veřejnosti 

v omyl, pak soudím, že tato nehoda je neočekávaná, a proto nemohla být jakkoliv 

 
54 Rozsudek Soudního dvora ve věci C-19/11 ze dne 28. června 2012 (Geltl). Soubor odpovědí na dotazy související 

s regulací ochrany proti zneužívání trhu a transparentností – 28. 11. 2018. In Cnb.cz [online]. [cit. 2019-03-28]. 

Dostupné z: https://www.cnb.cz/cs/casto-kladene-dotazy/Soubor-odpovedi-na-dotazy-souvisejici-s-regulaci-

ochrany-proti-zneuzivani-trhu-a-transparentnosti-28.-11.-2018/. 
55 HUSTÁK, Zdeněk. ŠOVAR, Jan. FRANĚK, Michael. SMUTNÝ, Aleš. CETLOVÁ, Klára.  DOLEŽALOVÁ, 

Daniela. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s.714-737. ISBN 

978-80-7400-433-9. 
56 Tamtéž. 
57 Srov. Obecné pokyny k nařízení o zneužívání trhu: Odložení zveřejnění vnitřních informací. In 

Esma.europa.eu [online]. 20.10.2016 [cit. 2019-03-27]. Dostupné z: 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma-2016-1478_cs.pdf. 
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předpokládána v jakýchkoli veřejných prohlášeních, propagačních akcích, rozhovorech či 

materiálech emitenta.58 Zároveň z pouhé informace o poškození produktů emitenta nelze 

jednoznačně vyvozovat, že nebudou splněny dříve veřejně oznámené finanční cíle.59 Mám 

tedy za to, že emitent je oprávněn v zásadě odložit zveřejnění vnitřní informace o nehodě ve 

skladovacích prostorech, a to alespoň do úplného vyčíslení a vyhodnocení vzniklých škod. 

Předpokladem je však dále nutnost zachovat důvěrnost informace o takové nehodě. Proto 

nebude reálné odložit zveřejnění, je-li takový sklad na místě veřejně dobře dostupném či 

viditelném, neboť tak se o něm může dozvědět část veřejnosti (část investorů). Naopak ale 

je, dle mého názoru, splněna poslední podmínka dle čl. 17 odst. 4 písm. c) nařízení MAR, 

jsou-li takové produkty umístěny pouze v prostorách emitenta, kam mají přístup pouze jeho 

zaměstnanci či osoby ve vedení, kteří jsou vázáni povinností mlčenlivosti či které emitent po 

vzniku nehody zaváže povinností nehody. V tomto případě by tedy emitent, dle mého názoru, 

mohl oprávněně odložit zveřejnění informace. 

Současně považuji za podstatný čl. 16 odst. 1 věta druhá nařízení MAR, který ukládá 

organizátorům trhu a investičním podnikům provozujícím činnost obchodního systému hlásit 

příslušnému orgánu obchodního systému obchody, které by mohly představovat obchodování 

zasvěcené osoby či pokus o ně. Čl. 16 odst. 2 nařízení MAR následně stanoví osobě, která v rámci 

své profese provádí či sjednává obchody, povinnost oznámit své podezření, že konkrétní pokyn 

nebo obchod by mohl představovat obchodování zasvěcené osoby či pokus o ně, a to vždy orgánu 

dle předpisů konkrétního státu.  

Dále je na místě poukázat na čl. 19 nařízení MAR. Čl. 19 odst. 1 písm. a) nařízení MAR 

stanoví osobám s řídící pravomocí, jakož i osobám, jež jsou s nimi úzce propojené, povinnost 

oznámit emitentovi a příslušnému orgánu stanovenému národními předpisy (v případě České 

republiky jde o ČNB) každý obchod emitentů provedený na jejich účet, který se vztahuje k „akciím 

nebo dluhovým nástrojům daného emitenta nebo k derivátům nebo k jiným finančním nástrojům 

 
58 Pozn. Dle pokynů ESMA je totiž veřejnost uvedena v omyl, pokud je vnitřní informace v rozporu s jakýmikoliv 

veřejnými oznámeními, propagačními akcemi či rozhovory emitenta a podobně. Srov. Obecné pokyny k nařízení o 

zneužívání trhu: Odložení zveřejnění vnitřních informací. In Esma.europa.eu [online]. 20.10.2016 [cit. 2019-03-27]. 

Dostupné z: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma-2016-1478_cs.pdf. 
59 Pozn. Dle pokynů ESMA je dále veřejnost uvedena v omyl, týká-li se vnitřní informace toho, že pravděpodobně 

nebudou splněny finanční cíle emitenta, které byly dříve veřejně oznámené. Srov. Obecné pokyny k nařízení o 

zneužívání trhu: Odložení zveřejnění vnitřních informací. In Esma.europa.eu [online]. 20.10.2016 [cit. 2019-03-27]. 

Dostupné z: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma-2016-1478_cs.pdf. 
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s nimi spojeným“60 – a to ve lhůtě tří obchodních dnů od provedení tohoto obchodu (čl. 19 odst. 7 

nařízení MAR uvádí konkrétní příklady takových obchodů, na které se oznamovací povinnost 

vztahuje; jde například o zástavy, půjčky, obchody v rámci životního pojištění, to vše za podmínek 

čl. 19 odst. 7 nařízení MAR). Emitent musí následně zajistit, aby tyto informace byly uveřejněny 

do tří pracovních dnů ode dne provedení obchodu (čl. 19 odst. 3 nařízení MAR). Způsob jejich 

uveřejnění musí být přitom dle tohoto článku „rychlý“ a „nediskriminační.“61 Povinnost zveřejnit 

informace se však dle čl. 19 odst. 3 nařízení MAR vztahuje jen na „emitenty, kteří požadovali nebo 

schválili přijetí svých finančních nástrojů k obchodování na regulovaném trhu v některém 

z členských států“ a na emitenty, kteří schválili obchodování se svými finančními nástroji 

v mnohostranném obchodním systému či organizovaném obchodním systému nebo kteří požádali 

o přijetí svých finančních nástrojů k obchodování v mnohostranném obchodním systému 

v některém z členských států“ (v případě nástrojů obchodovaných jen v mnohostranném 

obchodním systému nebo v organizovaném obchodním systému).  

Z mého pohledu je jednoznačně správné, že je nutno oznamovat výše uvedené 

obchody osob s řídící pravomocí. Právě tyto osoby budou zpravidla osobami zasvěcenými, a 

proto má oznamovací povinnost nejen jakousi prevenční funkci, ale i funkci kontrolní 

z hlediska investorů, regulatorních orgánů a případně i široké veřejnosti. Okruh obchodů 

osob s řídící pravomocí, které podléhají této povinnosti, by tak měl být, dle mého názoru, co 

nejširší – mám však za to, že tyto obchody jsou v nařízení MAR specifikovány dostatečně 

široce (když jde dle čl. 19 odst. 1 nařízení MAR o „každý obchod uskutečněný na jejich 

vlastní účet“. Na druhou stranu si lze položit otázku, zda by této povinnosti neměly podléhat 

i obchody osob, jež sice nemají řídící pravomoc, avšak s emitentem je pojí jiný zvláštní vztah 

(například zaměstnanecký poměr či jiný vztah založený na obchodní smlouvě a podobně), 

na jehož základě by mohly mít tyto osoby důvěrné informace. Z pohledu systematické 

ochrany trhu se tento návrh může jevit jako odůvodněný, když budou monitorovány 

obchody širšího okruhu osob. Značnou nevýhodou oznamování obchodů jiných osob se 

vztahem k emitentovi však může být zvýšená administrativa jak na straně emitentů, tak na 

straně regulatorních orgánů, přičemž není vyloučeno, že obchody osob s řídící pravomocí 

 
60 Pozn. pro účastníky trhu s povolenkami se hlásí dle čl. 19 odst. 1 písm. b) nařízení MAR každý obchod na jejich 

účet, který se vztahuje k „povolenkám na emise, od nich odvozených dražebních produktům nebo souvisejícím 

derivátům“ (ve lhůtě tří obchodních dnů od provedení obchodu).  
61 Pro účastníka trhu s povolenkami na emise je toto upraveno poněkud odlišně – dle čl. 19 odst. 3 nařízení MAR musí 

tento účastník použít takové sdělovací prostředky, na něž je možné se „rozumně spolehnout“, že účinné rozšíření 

informací zajistí v celé EU (v případě potřeby přitom lze využít mechanismus dle čl. 21 směrnice 2004/109/ES). 
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v takovém počtu oznámení do určité míry „zaniknou“. Obchody jiných osob by tedy 

v každém případě měly být odlišeny od obchodů osob s řídící pravomocí, které přece jen 

mohou mít vyšší vypovídací hodnotu.  

Zpřístupňování povinně uveřejňovaných informací (uvedených v čl. 17 odst. 1 nařízení 

MAR) je upraveno v § 127 an. ZPKT. Emitent nebo osoba, která požádala o přijetí investičního 

cenného papíru k obchodování na regulovaném trhu bez souhlasu emitenta, nebo organizátor trhu, 

který sám přijal investiční cenný papír bez souhlasu emitenta, musí dle § 127 odst. 2 ZPKT (ve 

spojení s § 127 odst. 1 ZPKT) bezodkladně uveřejnit informaci tak, že „k ní zajistí 

neupřednostňující, snadný a bezúplatný přístup“; zároveň musí tuto informaci zaslat ČNB. ČNB 

poté zpřístupní takovou informaci veřejnosti v souladu s § 127a ZPKT; stejným způsobem ČNB 

zpřístupňuje veřejnosti i oznámení o obchodech osob s řídící pravomocí dle čl. 19 odst. 1 nařízení 

MAR.  

Vyhláška o ochraně proti zneužívání trhu stanoví bližší podrobnosti týkající se zasílání 

informací ČNB, včetně zasílání vnitřních informací (dle čl. 7 nařízení MAR), zasílání oznámení 

o odkladu zveřejnění informací (dle čl. 17 odst. 4 a 17 odst. 5 nařízení MAR), zasílání oznámení 

o manažerských transakcích (dle čl. 19 nařízení MAR). Vyhláška o ochraně proti zneužívání trhu 

taktéž specifikuje a způsob uveřejňování povinně uveřejňované informace (čl. 20 Vyhlášky 

o ochraně proti zneužívání trhu) a rozsah podstatných údajů souvisejících s povinně 

uveřejňovanou informací (čl. 21 Vyhláška o ochraně proti zneužívání trhu). 

V rámci nakládání s informacemi nelze nezmínit čl. 20 nařízení MAR, který upravuje, 

jakým způsobem mají postupovat osoby, které vydávají (respektive rozšiřují) investiční 

doporučení a statistiky. Tyto osoby musí dle čl. 20 odst. 1 nařízení MAR vyvinout „přiměřenou 

snahu o zajištění objektivní prezentace“ takových informací a současně musí informovat o svých 

zájmech či upozornit na střet zájmů v souvislosti s finančními nástroji, kterých se takové 

informace týkají. Na základě čl. 20 odst. 3 nařízení MAR je na Komisi přenesena pravomoc 

přijímat regulační technické normy pro kategorie osob, které vydávají investiční doporučení 

a statistiky. V této souvislosti je nutno poukázat na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 

2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy, kterými se stanoví technická opatření pro 

objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících či 

navrhujících investiční strategii a pro uveřejňování konkrétních zájmů nebo upozorňování na 

střety zájmů, v platném znění (dále jen „Nařízení o objektivním předkládání investičních 
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doporučení“). Toto Nařízení o objektivním předkládání investičních doporučení ukládá 

zmíněným osobám vydávajícím doporučení řadu povinností, mezi které patří zejména: 

• sdělit ve všech doporučeních jméno všech osob zapojených do vydání takového 

doporučení (čl. 2 odst. 1 Nařízení o objektivním předkládání investičních 

doporučení); 

• odlišovat skutečnosti od interpretací či dohadů, uvést podstatné zdroje informací, 

přičemž zdroje mají být spolehlivé (pokud nejsou, je na to třeba poukázat), uvést čas 

a datum vydání doporučení (čl. 3 odst. 1 Nařízení o objektivním předkládání 

investičních doporučení); 

• povinnost uveřejnit v doporučeních všechny vztahy a okolnosti, o nichž lze 

„rozumně předpokládat, že jsou způsobilé poškodit objektivnost doporučení“, a to 

včetně zájmů či střetu zájmů (střet zájmů přitom zahrnuje i střety zájmů osob, které 

pro osobu vydávající doporučení pracují v pracovněprávním vztahu či na jiném 

základě nebo které jsou do vydání doporučení jinak zapojeny – to platí vzhledem 

k jakémukoliv emitentovi nebo finančnímu nástroji, kterého se doporučení týká (čl. 

5 odst. 1 Nařízení o objektivním předkládání investičních doporučení); 

Nařízení o objektivním předkládání informací samozřejmě stanoví obdobné povinnosti 

i pro osoby šířící doporučení (tedy osoby, které doporučení samy nevydaly, avšak pouze vydané 

doporučení šíří). 

Čl. 20 odst. 2 nařízení MAR se dále vztahuje na veřejné instituce, které „rozšiřují statistiky 

nebo prognózy, jež mohou mít významný vliv na finanční trhy“ – tyto veřejné instituce jsou 

povinné rozšiřovat takové statistiky „objektivně a průhledně.“ 

Úpravu povinností osob, které vydávají či šíří investiční doporučení, jak je stanovena 

v nařízení MAR ve spojení s Nařízením o objektivním předkládání investičních doporučení, 

považuji za zásadní při ochraně před rizikem vnitřního obchodování. Právě osoby vydávající 

či šířící investiční doporučení totiž mohou požívat značné vážnosti a důvěryhodnosti. 

Konkrétní informaci sice může být zveřejněna v souladu se všemi předpisy, avšak záleží i na 

podobě a obsahu doporučení, v níž je taková informace analyzována. Není vyloučeno, že 

určitá informace by mohla být v investičních doporučeních zkreslena, aby došlo k odrazení 

investorů od investování do určitého finančního nástroje, a tedy aby takový finanční nástroj 

koupily či prodaly „správné“ osoby (například i zasvěcené osoby). Tímto způsobem by 

mohlo do určité míry docházet k obcházení právní úpravy, jejímž cílem a smyslem je zamezit 

zakázanému obchodování zasvěcených osob. Je proto důležité, aby obsah investičních 
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doporučení a statistik byl maximálně objektivní tak, aby i průměrný investor mohl 

z takových investičních doporučení vycházet. 

Regulace šíření investičních doporučení však z povahy věci naráží na právo svobody tisku 

a svobody projevu, jsou-li informace šířeny ve sdělovacích prostředcích či pro účely žurnalistiky. 

Jak stanoví čl. 21 nařízení MAR, je nejprve potřeba takové šíření informací posuzovat „s ohledem 

na pravidla svobody tisku a svobody projevu v ostatních sdělovacích prostředcích a na pravidla 

nebo kodexy, jimiž se řídí výkon novinářské činnosti“. Výjimku však dle zmíněného článku 

představují situace, kdy: 

• „příslušné osoby či osoby s nimi úzce propojené získávají, přímo nebo nepřímo, 

výhodu nebo zisk ze zveřejňování nebo šíření zmíněných informací; nebo 

• zveřejnění nebo šíření je činěno se záměrem uvést trh v omyl, pokud jde o nabídku, 

poptávku nebo cenu finančních nástrojů.“ 

Lze tak shrnout, že při šíření informací ve sdělovacích prostředcích má prioritu svoboda 

tisku a projevu a pravidla vztahující se na novinářskou činnost, avšak specifikované 

zainteresované osoby nesmí mít zisk ze zveřejnění nebo šíření informací nebo předmětné 

informace nesmí být zveřejněny nebo šířeny se záměrem uvést trh v omyl (ve vztahu k nabídce, 

poptávce či ceně finančních nástrojů).  

V demokratickém právním státě je svoboda tisku a projevu nenahraditelnou 

svobodou, kterou je velmi nebezpečné omezovat. Proto se obecně ztotožňuji s tím, že tyto 

svobody obecně mají být prioritní, ledaže nastanou zvláštní okolnosti, kdy se konkrétní 

osoba či skupiny osob začnou obohacovat či kdy úmyslně klamou trh. Ostatně novináři 

zpravidla nemusí disponovat dostatečnými odbornými znalostmi, aby byli schopni sami 

hodnotit určitá investiční doporučení a například rozeznávat spolehlivé zdroje od zdrojů 

nespolehlivých. Proto si nemyslím, že by na informování pro žurnalistické účely měly být 

kladeny tak náročné požadavky jako na osoby vydávající investiční doporučení. Z těchto 

důvodů by však investoři na druhou stranu měli být obezřetní, pokud se budou řídit 

zprávami ze sdělovacích prostředků – ideálně by se měli seznámit i s investičními 

doporučeními odborníků. 

 

2.6. Sankcionování 

V ZPKT je uvedeno několik skutkových podstat přestupků, které lze spáchat v souvislosti 

s porušením v ZPKT specifikovaných ustanovení nařízení MAR. Podle § 192 odst. 1 ZPKT 

projednává tyto přestupky ČNB. Podle § 177 odst. 1 ZPKT se právnická osoba (tedy typicky právě 
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obchodník s cennými papíry) nebo podnikající fyzická osoba (v souvislosti s vnitřními 

informacemi) dopustí přestupku tím, že nesplní některou povinnost nebo poruší některý ze zákazů: 

a) uvedených v čl. 14 nařízení MAR – jedná se o zákaz obchodování zasvěcených osob 

a nedovoleného zpřístupnění vnitřní informace; je tedy přestupkem: 

i. provádět obchodování zasvěcených osob či se o něj pouze pokoušet; 

ii. doporučovat jinému, aby prováděl obchodování zasvěcených osob či ho 

k tomu pouze navádět; a 

iii. zveřejnit vnitřní informaci nedovoleně; 

b) uvedených v čl. 16 nařízení MAR – jedná se o ohlašovací povinnost vztahující se na 

podezření ze zakázaného obchodování zasvěcených osob; 

c) uvedených v čl. 17 nařízení MAR – jedná se o povinnosti týkající se povinností 

zveřejňovat vnitřní informace (srov. výše); 

d) uvedených v čl. 18, 19 a 20 nařízení MAR – jedná se o povinnosti týkající se 

seznamů zasvěcených osob, obchodů osob s řídicí pravomocí a o povinnosti týkající 

se investičních doporučení a statistik (srov. výše). 

Pro úplnost je potřeba doplnit, že shodně jsou formulovány přestupky fyzické (tedy 

nepodnikající) osoby, která může být tedy taktéž postižena za porušení čl. 14, 17, 18, 19 a 20 

nařízení MAR (jde o § 160 ZPKT). 

Za porušení výše uvedených povinností je ČNB oprávněna uložit jak právnické, tak 

podnikající fyzické osobě pokutu, jejíž maximální výše je specifikována v nařízení MAR. Pokuty 

jsou odstupňovány v závislosti na tom, jaké ustanovení nařízení MAR bylo porušeno a v závislosti 

na tom, zda příslušné ustanovení nařízení MAR porušila právnická či podnikající fyzická osoba. 

V zásadě lze konstatovat, že nejvyšší možné pokuty je možné uložit za porušení čl. 14 nařízení 

MAR, což je jen logické, když právě toto ustanovení zakazuje obchodování zasvěcených osob a 

nedovoleného zpřístupnění vnitřní informace. Pokuty jsou nastaveny tak, že alternativně může být 

uložena do určité maximální výše (například do výše 450 000 000 Kč za porušení čl. 14 nařízení 

MAR právnickou osobou), do výše určitého procenta z ročního obratu dle poslední řádné nebo 

konsolidované účetní závěrky (například do výše 15 % z tohoto ročního obratu za porušení čl. 14 

nařízení MAR právnickou osobou) a v některých případech i do určitého násobku neoprávněného 

prospěchu získaného spácháním takového přestupku (například do výše trojnásobku prospěchu 

v případe porušení čl. 14 nařízení MAR právnickou osobou). 

Jak plyne z výše uvedeného, pokuty za provádění zakázaného obchodování 

zasvěcených osob či jednání v rozporu s určitými povinnostmi souvisejícími s ochranou 
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vnitřních informací, které jsou stanoveny nařízením MAR, mohou být skutečně velmi 

vysoké. Pokuty jsou však vyčísleny správně tak, že ZPKT stanoví určitou maximální hranici, 

avšak už nestanoví hranici minimální, s čímž nelze než souhlasit; v odůvodněných případech 

tak může dojít i k tomu, že bude uložena velmi nízká pokuta (například 10 000 Kč); 

s ohledem na charakter obchodů, které zpravidla mohou generovat vysoké zisky, však 

považuji ukládání takto nízkých pokut za výjimečné – spíše lze počítat s tím, že pokuty 

mohou být uloženy ve statisícové či milionové výši. I v případech správního trestání za porušení 

nařízení MAR by ČNB (respektive následně správní soud) měl vycházet z nálezu Ústavního soudu 

ČR62, že ukládané pokuty nemohou být pro pachatele přestupku likvidační. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/57/EU, o trestních sankcích za zneužívání 

trhu (směrnice o zneužívání trhu, dále jen „směrnice CSMAD“) požaduje, aby obchodování 

zasvěcených osob (čl. 3 odst. 1 směrnice CSMAD) i nedovolené zpřístupnění vnitřní informace 

(čl. 4 odst. 1 směrnice CSMAD) bylo trestným činem, a to „alespoň v závažných případech“ 

a pokud bylo spácháno „úmyslně“ (a za dalších podmínek dle této směrnice CSMAD). Za vnitřní 

obchodování tedy v České republice hrozí i trestněprávní postih.  § 255 zákona č. 40/2009 Sb., 

trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „TZ“) upravuje dvě základní skutkové 

podstaty trestného činu „zneužití informace v obchodním styku.“ Pachatelem tohoto trestného 

činu může být nejen fyzická osoba, ale i právnická osoba.63 První skutková podstata, uvedená v § 

255 odst. 1 TZ64, spočívá v následujícím jednání: 

• předmětná osoba „neoprávněně zveřejní, zpřístupní nebo sdělí třetí osobě informaci 

dosud nikoli veřejně přístupnou“; 

• zveřejnění takové informace „je způsobilé podstatně ovlivnit rozhodování 

v obchodním styku“; a současně 

• tato osoba tím způsobí „větší škodu65 nebo jiný závažný následek nebo tím opatří 

sobě nebo jinému větší prospěch66.“ 

Informací dosud nikoliv veřejně přístupnou se rozumí „informace, o které se někdo dozví 

dříve než ostatní hospodářské subjekty na věci zainteresované… jde však o informaci, jejíž povaha 

 
62 Nález Ústavního soudu ze dne 13. 8. 2002, sp. zn. Pl. ÚS 3/02. 
63 Srov. § 7 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších 

předpisů. 
64 Za spáchání tohoto trestného činu může soud uložit pachateli trest odnětí svobody až na dvě léta nebo zákaz činnosti 

(§ 255 odst. 1 TZ). 
65 Pozn. dle § 138 odst. 1 TZ představuje větší škodu škoda ve výši 50 000 Kč. 
66 Pozn. dle § 138 odst. 2 TZ ve spojení s čl. 138 odst. 1 TZ představuje větší prospěch ve výši 50 000 Kč. 
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vyžaduje, aby dříve nebo později byla zveřejněna a zpřístupněna veřejnosti (arg. slovo dosud).“67 

Z takového vymezení vnitřní informace pro účely trestněprávního postihu lze vyvodit, že skutečně 

trestný čin může být spáchán pouze za předpokladu, že existuje povinnost tuto informaci 

zpřístupnit veřejnosti. Jinými slovy, nebude-li v rozporu s nařízením MAR (respektive ZPKT) 

zveřejněna konkrétní informace a určitá osoba na základě této informace provede konkrétní 

obchod, dopustí se tato osoba trestného činu (to však za splnění dalších znaků skutkové podstaty). 

Trestní odpovědnost však může být dána jen tehdy, pokud zveřejnění vnitřní informace 

„podstatně ovlivňuje rozhodování v obchodním styku“ – tento podstatný vliv by, dle mého 

názoru, měl být vykládán obdobně jako tzv. významný dopad na ceny finančních nástrojů, 

který je jedním z rysů vnitřní informace ve smyslu čl. 7 odst. 1 nařízení MAR. Ke 

zpřístupnění, zveřejnění či sdělení vnitřní informace třetí osobě přitom musí dojít bez oprávnění. 

Trestným činem přirozeně nemůže být plnění oznamovacích a informačních povinností 

stanovených nařízením MAR či ZPKT. Podobně  nedojde ke spáchání tohoto trestného činu, 

dojde-li ke zveřejnění této vnitřní informace na smluvním základě, ledaže poskytovatel 

souhlasu ke zveřejnění sám toto oprávnění neměl. 

Druhá skutková podstata, uvedená v § 255 odst. 2 TZ68, spočívá v tom, že: 

• pachatel „neoprávněně užije informaci dosud nikoli veřejně přístupnou“ tím, že 

„uskuteční nebo dá podnět k uskutečnění smlouvy nebo operace v obchodním 

systému nebo na organizovaném trhu se zbožím“; 

• pachatel tuto informaci „získal při výkonu svého zaměstnání, povolání, postavení, 

funkce nebo jinak“; 

• zveřejnění této informace je „způsobilé podstatně ovlivnit rozhodování v obchodním 

styku“; a 

• pachatel tím způsobí „větší škodu69 nebo jiný závažný následek nebo tím opatří sobě 

nebo jinému větší prospěch70.“ 

Pachatel musí přitom této vnitřní informace „užít“, je tedy nutné aktivní jednání pachatele; 

Pojmy jako „informace dosud nikoli veřejně přístupná“ a způsobilost „podstatně ovlivnit 

rozhodování v obchodním styku“ by měly být samozřejmě vykládány shodně jako v případě první 

skutkové podstaty. Tato skutková podstata však již postihuje jednání, kdy pachatel vnitřní 

 
67 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník, 2. vydání, Praha: C.H.Beck, 2012, s. 2601 – 2617.  
68 Pozn. dle § 255 odst. 2 TZ může soud pachateli za spáchání tohoto trestného činu uložit trest odnětí svobody až na 

čtyři léta a zákaz činnosti. 
69 Pozn. dle čl. 138 odst. 1 TZ představuje větší škodu škoda ve výši 50 000 Kč. 
70 Pozn. dle čl. 138 odst. 2 TZ ve spojení s čl. 138 odst. 1 TZ představuje větší prospěch ve výši 50 000 Kč. 
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informaci skutečně aktivně využije k uskutečnění určité transakce; jedná se tedy fakticky o postih 

zakázaného vnitřního obchodování pro případy, kdy dojde ke způsobení škody vyšší než 50 000 

Kč, opatření prospěchu vyššímu než 50 000 Kč či k jinému závažnému následku. Pokud jde 

o pachatele, nemusí jím být pouze tzv. zasvěcená osoba, ale může jít o každou fyzickou osobu, 

„která se v jakékoli funkci nebo jakýmkoli způsobem podílí na podnikání určitého podnikatelského 

subjektu, a proto jím může být i prokurista nebo jiný zákonný nebo smluvní zástupce 

podnikatele.“71 

Vnitřní obchodování považuji v rámci nelegálních obchodů na finančním trhu za 

jedno z nejzávažnějších a nejnebezpečnějších jednání, ať už pro investory, nebo pro trh jako 

celek. Proto se zcela ztotožňuji s tím, aby závažné případy vnitřního obchodování 

představovaly trestné činy. Zároveň se domnívám, že obě skutkové podstaty uvedené výše, 

jsou v zásadě vhodně a přiléhavě formulovány.  

Provádění zakázaného vnitřního obchodování může samozřejmě zasahovat i na území více 

států. V takových případech může být za účelem efektivního vyšetření a potrestání vnitřního 

obchodování vhodná či potřebná pomoc příslušných orgánů jiných států. Tato pomoc může být 

poskytnuta na základě tzv. úmluvy o finančních operacích prováděných důvěrně obeznámenými 

osobami (sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 142/2000 Sb. m. s., o Úmluvě o finančních 

operacích prováděných důvěrně obeznámenými osobami, a sdělení Ministerstva zahraničních věcí 

č. 143/2000 Sb. m. s., o Protokolu k Úmluvě o finančních operacích prováděných důvěrně 

obeznámenými osobami). Tato úmluva upravuje výměnu informací mezi státy, žádosti o pomoc 

i spolupráci v trestních věcech. Dle mého názoru by mezinárodní spolupráce ve vztahu 

k vnitřnímu obchodování měla být v budoucnu co nejvíce upevňována a rozšiřována. 

Zejména lze klást důraz na mezinárodní výměnu informací, což by mohlo umožňovat 

ostatním státům včas zakročit, objeví-li se podezření v jiném státě. De lege ferenda si tak lze 

představit, že by tato či jiná úmluva mohla stanovit poněkud širší okruh informací, které si 

státy musí poskytovat. Zároveň se domnívám, že státy by již nyní podle výše citované úmluvy 

měly vyhovovat žádostem o pomoc jiných států, ledaže v tom danému státu brání opravdu 

zásadní okolnosti (například státní tajemství, zájem na ochraně obyvatelstva, bezpečnost a 

podobně). 

 

 

 
71 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 8. 2011, sp. zn. 5 Tdo 866/2011. 
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2.7. Důvěrné obchodování v USA 

USA patří mezi státy, které mají bohaté zkušenosti s postihováním tzv. insider tradingu, 

čemuž odpovídá zejména bohatá rozhodovací praxe, která se postupně vyvíjí již od začátku 20. 

století.  

V USA se zákaz insider tradingu opírá o ustanovení 10 (b) zákona Securities Exchange Act 

z roku 1934 (dále jen „Securities Exchange Act“)72, které v překladu do českého jazyka stanoví, 

že: „je nezákonné, aby jakákoliv osoba, přímo nebo nepřímo, za použití jakýchkoliv prostředků 

nebo nástrojů mezistátního obchodu nebo pošty nebo jakéhokoliv zařízení jakékoliv národní 

burzy… b) v souvislosti s koupí či prodejem jakéhokoliv cenného papíru registrovaného na 

národní burze nebo jakéhokoliv cenného papíru, který není takto registrován, nebo jakéhokoliv 

swapu založeném na cenném papíru, využila nebo použila jakékoliv manipulativní nebo podvodné 

zařízení nebo manipulativní nebo podvodný prostředek v rozporu s pravidly a nařízeními, které 

může stanovit Komise (tj. SEC) jako potřebná nebo vhodná pravidla a nařízení ve veřejném zájmu 

nebo za účelem ochrany investorů.“ Toto ustanovení má spíše jen „obecný“ charakter, neboť velmi 

široce zakazuje manipulativní a klamavé praktiky související s koupí či prodejem specifikovaných 

cenných papírů. Důležité ovšem je, že obsahuje konkrétní zmocnění pro SEC stanovit další 

pravidla a nařízení. SEC následně přijala tzv. pravidlo SEC 10b-5, podle něhož: „je nezákonné, 

aby jakákoliv osoba, přímo nebo nepřímo, za použití jakýchkoliv prostředků nebo nástrojů 

mezistátního obchodu nebo pošty nebo jakéhokoliv zařízení národní burzy: 

a) využila jakékoliv zařízení, plán či lest k podvodu; 

b) učinila jakékoliv nepravdivé prohlášení týkající se podstatné skutečnosti nebo 

opomněla uvést podstatnou skutečnost potřebnou za účelem provedení prohlášení, 

které je důležité ve světle okolností z toho důvodu, aby takové prohlášení nebylo 

zavádějící; nebo 

c) se účastnila jakéhokoliv úkonu, praktiky, nebo podnikatelské činnosti, která by 

představovala podvod nebo klam ve vztahu k jakékoliv osobě v souvislosti s koupí 

nebo prodejem jakéhokoliv cenného papíru.“ 

Výše uvedené pravidlo SEC 10b-5 bylo přijato již v roce 1942 a na jeho základě byla 

vytvořena bohatá rozhodovací praxe.73  

 
72 USA.  Securities Exchange Act of 1934 (P.L. 73-291, 48 Stat. 881). 
73 HAZEN, Thomas Lee. THE JURISPRUDENCE OF SEC RULE 10b-5: Securities Law for Nonsecurities 

Lawyers [online]. San Diego, CA, 2005 [cit. 2019-09-22]. Dostupné z: http://files.ali-

cle.org/thumbs/datastorage/skoobesruoc/pdf/Cl001-ch36_thumb.pdf. The University of North Carolina at Chapel 

Hill. 
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Postihování insider tradingu (dle ustanovení 10b zákona Securities Exchange Act 

a pravidla SEC 10b-5) se v USA zakládá na porušení tzv. svěřenecké povinnosti – existence 

svěřenecké povinnosti je tudíž podmínkou vzniku odpovědnosti za insider trading.74 Svěřenecká 

povinnost vzniklá na základě vztahu důvěry a spolehlivosti mezi danými osobami75 - konkrétně 

zpravidla ke společnosti a jejím akcionářům.76 

V roce 2000 se pravidlem 10b-5 opětovně zabývala SEC, aby objasnila dvě záležitosti 

týkající se insider tradingu, čímž by došlo k vytvoření pravidla 10b5-1 a pravidla 10b5-2.77  

Pravidlo 10b5-1 se vztahuje na obchodování na základě podstatné neveřejné skutečnosti – 

bylo totiž sporné, zda musela existovat určitá kauzální souvislost mezi tím, že obchodník zná 

určitou informaci, a mezi provedením konkrétního obchodu tímto obchodníkem; jinými slovy, zda 

může být obchodník odpovědný za pouhou znalost informace v době, kdy obchoduje, či zda musí 

být postaveno na jisto, že obchodník takovou informaci použil při obchodování.78 Ze svého 

pohledu jako regulatorního orgánu zastávala SEC názor, že účelu ochrany investorů a integrity 

trhu cenných papírů lze lépe dosáhnout, bude-li obchodník odpovídat již za „znalost“ takové 

(podstatné) informace, provádí-li obchody v době, kdy mu je tato informace známá.79 Takové 

měřítko bylo samozřejmě velmi přísné, a proto SEC stanovila možnosti obrany, jak se může 

obchodník zbavit odpovědnosti za insider trading.80 Konkrétní obrana spočívá v tom, že zasvěcená 

osoba musí prokázat: 

i. „že uzavřela závaznou smlouvu na koupi či prodej cenného papíru nebo dala jiné 

osobě pokyny k provedení takového obchodu na účet této osoby nebo přijala písemný 

plán obchodování s cennými papíry, a to ještě předtím, než se dozvěděla o předmětné 

(důvěrné) informaci; 

 
74 Chiarella v. United States, 445 U.S. 222 (1980). Dirks v. S.E.C, 463 U.S. 646 (1983). United States v. O’Hagan, 

521 U.S. 642 (1997). LANGEVOORT, Donald C., Insider Trading and the Fiduciary Principle: A Post-Chiarella 

Restatement, 70 Calif. L. Rev. 1 (1982). JÍLEK, Josef. Akciové trhy a investování. Praha: GRADA Publishing, a.s., 

2009, s. 570. ISBN 978-80-247-2963-3. MACEY, Jonathan R. INSIDER TRADING: Economics, Politics and Policy. 

Washington, D.C.: American Enterprise Institute for Public Policy Research, 1991, s. 1 - 2. 
75 LANGEVOORT, Donald C. Insider Trading and the Fiduciary Principle: A Post-Chiarella Restatement, 70 Calif. 

L. Rev. 1 (1982), s. 16. 
76 LANGEVOORT, Donald C. Insider Trading and the Fiduciary Principle: A Post-Chiarella Restatement, 70 Calif. 

L. Rev. 1 (1982), 20. 
77 Final Rule: Selective Disclosure and Insider Trading: SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION. In 

Sec.gov.htm [online]. [cit. 2019-04-01]. Dostupné z: https://www.sec.gov/rules/final/33-7881.htm. 
78 Tamtéž. 
79 Tamtéž. 
80 Tamtéž. 
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ii. že při koupi nebo prodeji, ve smlouvě, pokynu nebo plánu (1) výslovně specifikovala 

množství, cenu a datum, (2) poskytla písemný vzorec nebo algoritmus, počítačový 

program za účelem určení množství, cen a dat, nebo (3) nebylo možné vykonat 

jakýkoliv následný vliv nad tím, zda budou uskutečněny určité prodeje nebo nákupy, 

jakým způsobem, kdy a budou takové prodeje nebo nákupy uskutečněny; to však 

navíc za předpokladu, že vykonávala-li tento vliv jiná osoba, pak tato osoba si nebyla 

vědoma žádné podstatné neveřejné informace; 

iii. že k uskutečnění koupě nebo prodeje došlo podle předchozí smlouvy, pokynu či 

plánu.“81 Pro úplnost je na místě konstatovat, že k uskutečnění koupě nebo prodeje 

v souladu s předchozí smlouvou, pokynem či plánem nedochází, zejména 

v případech, kdy se daná osoba od smlouvy, pokynu či plánu odchýlila či smlouvu, 

pokyn nebo plán změnila.82 

SEC obrany vztahující se na pravidlo 10b5-1 samozřejmě ještě blíže popisuje. Je například 

zásadní, aby k uzavření smlouvy, učinění pokynu či plánu (srov. bod i. výše) došlo vždy v dobré 

víře – tedy aby se nejednalo pouze o plán, jak se vyhnout regulaci insider tradingu a obejít pravidla 

SEC.83  

S ohledem na výše uvedenou možnost obrany začaly být v rámci USA přijímány tzv. 

obchodní plány, jejichž účelem je samozřejmě zbavit obchodníky odpovědnosti za insider trading 

ve smyslu výše obrany.84 Tato úprava měla však jednu slabinu – dospělo se totiž k závěru, že 

obchodník, který přijme obchodní plán před tím, než získá důvěrnou informaci, může následně 

obchodní plán zrušit a konkrétní obchod neprovést, a to i v případě, kdy se dozví důvěrnou 

informaci.85 Obchodník tudíž nemusel provést obchod dle obchodního plánu, pokud se dozvěděl 

(důvěrnou) informaci, že tento obchod nebude výhodný (tím bylo možné obchodováním získat 

prostředky nad očekávání trhu).86 V roce 2009 SEC upravila výklad v tom směru, že zrušením 

jedné nebo více transakcí může ovlivnit možnost bránit se tím, že byl zaveden obchodní plán dle 

 
81 Tamtéž 
82 Tamtéž. 
83 Tamtéž. 
84 LAMARRE, David. KEEPING CURRENT: Recent cases and SEC staff guidance on Rule 10b5-1 trading plans. In 

Americanbar.org [online]. 31.12.2009 [cit. 2019-04-01]. Dostupné z: 

https://www.americanbar.org/groups/business_law/publications/blt/2009/11/keeping_current/. 
85 FRIED, Jesse M. (2003). "Insider Abstention". Yale Law Journal. 13: 455–492. 
86 Tamtéž. 
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pravidla 10b5-1, neboť vznikne pochybnost o tom, zda byl obchodní plán zaveden v „dobré víře“.87 

Právě absence dobré víry totiž zmaří možnost dovolávat se jako obrany obchodního plánu.88 

Výše uvedené „obchodní plány“ by mohly být označeny za určitou obdobu institutu 

legitimního jednání dle čl. 9 nařízení MAR. Jak je popsáno výše, nařízení MAR sice mezi legitimní 

jednání řadí jiné případy a pouhé zavedení obchodního plánu (se specifikací budoucích 

očekávaných obchodů) nemůže obchodníka zprostit odpovědnosti. Nabízí se však otázka, zda by 

nebylo po vzoru USA vhodné takovou možnost mezi legitimní jednání do nařízení MAR doplnit. 

Obchodníkům s cennými papíry i investorům by to mohlo poskytnout určitou dávku jistoty, že 

obchody, které hodlají uskutečnit, do budoucna nebudou považovány za insider trading za 

předpokladu, že v době zavedení obchodního plánu žádná strana neměla vnitřní informaci. 

Tuto skutečnost považuji za zcela zásadní. Použije-li zasvěcená osoba v USA tuto 

obranu, mělo by být vždy detailně a důkladně zkoumáno, zda se nejednalo pouze o systém, 

jak se vyhnout regulaci a jak tedy vydělat za učívání důvěrných informací k újmě investorů 

a trhu jako celku. Naproti tomu je však nutno zohlednit, že definování obran pro obchodníky 

je naprosto nutné a nepostradatelné za situace, kdy se pouhé povědomí o důvěrné informaci 

(jako „podstatné neveřejné skutečnosti“) v době obchodování považuje za insider trading. 

Naproti tomu právní úprava USA dokazuje, že zavedení obchodních plánů jako tzv. 

„bezpečného přístavu“89 má svá úskalí. Musely by být totiž účinně vyřešeny situace, kdy se 

kterákoliv strana po zavedení obchodního plánu dozví vnitřní informaci. V takovém případě 

se bude totiž taková osoba zřejmě snažit transakci neuskutečnit (na základě vnitřní 

informace). Tento případ by totiž měl být za vnitřní obchodování považován. Bude-li taková 

situace představovat zakázané obchodování zasvěcené osoby, pak může být argumentováno, 

že obchodní plán poněkud postrádá smysl a že má tedy jako ochrana smysl v případech, kdy 

se nikdo žádnou vnitřní informaci nedozví. Z těchto důvodů nepovažuji za nutné, aby se EU 

zabývala možností zavést obchodní plány pro předem určené transakce jako možnosti 

zprostit se odpovědnosti za obchodování zasvěcené osoby. Mám za to, že případy, které jsou 

již v nařízení MAR specifikovány, lze v rámci EU označit za dostačující. Současně lze jako 

 
87Exchange Act Rules. Sec.gov.htm [online]. [cit. 2019-04-01]. Dostupné z: 

https://www.sec.gov/divisions/corpfin/guidance/exchangeactrules-interps.htm. 
88 Tamtéž. 
89 MAVRUN, Taylan, SEYHUN, H. Nejat, Do SEC's 10b5-1 Safe Harbor Rules Need to Be Rewritten? 16.6 2016. 

Columbia Business Law Review, 133-183, 2016. Dostupné z: https://ssrn.com/abstract=2673128. 

https://ssrn.com/abstract=2673128
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možnosti obrany použít model zavádění tzv. čínských zdí, který by byl ve společnostech 

zaváděn.90  

Pravidlo SEC 10b5-2 se týká povinnosti zachovávat důvěrnost informací. Povinnost 

zachovávat důvěrnost informací existuje zejména: 

i. jestliže dotyčná osoba souhlasí zachovávat důvěrnost informací; 

ii. jestliže dotyčná osoba sdělující podstatnou neveřejnou informaci a osoba, jíž je tato 

informace sdělována, zavedly historii, vzorec nebo praxi sdílení důvěrných 

informací, že příjemce informace ví nebo by rozumně měl vědět, že osoba sdělující 

podstatnou neveřejnou informaci očekává, že příjemce zachová důvěrnost 

informace; nebo 

iii. jestliže dotyčná osoba získá nebo obdrží důvěrnou neveřejnou informaci od svého 

manžela, rodiče nebo dítěte.“91 V této souvislosti je na místě doplnit, že osoba, která 

takto získala informaci, se může „vyvinit“ tím způsobem, že nevěděla ani rozumně 

nemohla vědět, že zdroj informace očekával, že zachová mlčenlivost (s ohledem na 

praxi těchto dvou stran).92 

Výše uvedené příklady však netvoří výlučný výčet, a je tudíž možné, že povinnost 

zachovávat důvěrnost informací ve vztahu k insider tradingu dle pravidla SEC 10b5-2 vznikne 

i jiným způsobem. Jak je patrné, pravidlo SEC 10b5-2 směřuje převážně na rodinné příslušníky, 

přátele a známé, kteří mají zachovat mlčenlivost o důvěrné informaci, která jim je sdělena. Tyto 

osoby by tak nejen neměly takto získanou důvěrnou informaci využít k obchodování na vlastní či 

cizí účet, ale neměly by ji ani dále šířit.93 Pravidla SEC 10b5-2 se týkal případ zvaný U.S. v. 

Gansman.94 Pan James Gansman byl advokátem ve společnosti Ernst & Young, LLP, který 

z tohoto titulu měl k dispozici důvěrné informace. Pan Gansman navázal vztah s paní Donnou 

Merdoch, které důvěrné informace sděloval, a ona následně prováděla na základě těchto informací 

obchody s cennými papíry. Pan Gansman následně argumentoval tak, že paní Merdoch tyto 

informace sice svěřil, ale s ohledem na jejich vztah očekával, že ona zachová důvěrnost informací 

 
90 OVERLAND, Juliette. CORPORATE LIABILITY FOR INSIDER TRADING. New York: Routledge, 2019. ISBN 

978-1-138-29902-3. 
91Final Rule: Selective Disclosure and Insider Trading: SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION. In 

Sec.gov.htm [online]. [cit. 2019-04-01]. Dostupné z: https://www.sec.gov/rules/final/33-7881.htm.  
92 Tamtéž. Securities and Exchange Commission. Gov.info.gov [online]. Government Publishing Office (USA) [cit. 

2019-09-22]. Dostupné z: https://www.govinfo.gov/content/pkg/CFR-2012-title17-vol3/pdf/CFR-2012-title17-vol3-

sec240-10b5-2.pdf. 
93 Srov. tamtéž 
94 U.S. v. Gansman, Docket No. 10-0731-cr (2nd Cir. Decided Sept. 9, 2011. 
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a že tyto informace nepoužije – dovolával se tedy pravidla SEC 10b5-2. Ačkoliv soud (konkrétně 

United States Court of Appeals) dovodil, že pan Gansman byl oprávněn hájit se tímto pravidlem, 

byl pan Gansman shledán vinným, neboť porota měla za to, že pan Gansman byl v tomto případě 

srozuměn, že paní Murdoch bude obchodovat na základě jí poskytnutých informací. Lze ale 

odkázat i na jiné případy řešící otázku, že osoba, která dala jiné osobě „tip“ na obchodování, 

nemusí být odpovědná za insider trading, přičemž za insider trading odpovídá právě osoba, která 

tip získala a na jeho základě obchodovala.95 Nicméně zamýšlí-li obě tyto osoby (osoba, která 

poskytne tip, i osoba, které je tip poskytnut) profitovat na obchodování na základě poskytnutých 

důvěrných informací, měly by být obě tyto osoby odpovědné za insider trading.96 V tomto směru 

je používán tzv. Dirksův test.97 Dle tohoto testu je za insider trading odpovědný příjemce 

informace, pokud věděl nebo měl vědět, že osoba, která mu informaci poskytla, porušila povinnost 

zachovávat důvěrnost informací.98 Poskytovatel informace tak nesmí mít žádný prospěch 

z obchodování příjemce informace.99 

Speciální případy insider tradingu upravuje pravidlo SEC 14e-3, které se však týká pouze 

tendrových nabídek. 

Obecně lze konstatovat, že koncepce insider tradingu v USA se poněkud odlišuje od 

evropské koncepce, což však lze očekávat, když USA vychází z angloamerického právního 

systému, zatímco právní řády ČR a potažmo i většiny států v EU jsou založené na 

kontinentálním právním systému. I přesto je podstata, tedy postih důvěrného obchodování 

jako obchodování, kdy zasvěcená osoba disponuju vnitřní informací, kterou využije 

k obchodování, stejná v právní úpravě USA i v rámci EU. Právě zachování shodné podstaty 

zákazu tzv. insider tradingu v USA a v EU považuji za důležitou.  

 

2.7.1. Vymezení vnitřní informace v USA 

I vnitřní informace v USA musí mít určitou „kvalitu“, aby se mohlo o vnitřní informaci 

jednat a aby tedy její poskytnutí jiné osobě mohlo být kvalifikováno jako insider trading.  

 
95 S.E.C. v. Rocklage, 470 F.3d 1 (1st Cir.2006). United States v. Corbin, 729 F.Supp.2d 607 (S.D.N.Y.2010); S.E.C. 

v. Yun, 327 F.3d 1263 (11th Cir.2003). 
96 S.E.C. v. Yun, 327 F.3d 1263 (11th Cir.2003). 
97 Srov. JÍLEK, Josef. Akciové trhy a investování. Praha: GRADA Publishing, a.s., 2009, str. 188. ISBN 978-80-247-

2963-3. 
98 Tamtéž. Dirks v. S.E.C, 463 U.S. 646 (1983). JUMES, Steve. INSIDER TRADING: THE EVOLVING DEFINITION 

OF FIDUCIARY DUTY. In Americanbar.org [online]. [cit. 2019-04-2]. Dostupné z: 

https://www.americanbar.org/content/dam/aba/publications/criminaljustice/2018/Jumes.pdf. 
99 Dirks v. S.E.C, 463 U.S. 646 (1983). 
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Vnitřní informace musí být jednoznačně neveřejná, což vyplývá ostatně z povahy věci 

i z pravidla 10b-5 SEC.100 Proto i v USA by měl obchodník – aby se vyhnul riziku insider tradingu 

– vyčkat, dokud se informace nestane veřejně známou101 (ledaže má k dispozici jinou obranu, 

například obchodní plán dle pravidla 10b5-1). Tento znak je tedy podobně jako v rámci EU 

i v USA neodmyslitelným znakem vnitřního obchodování. 

Dále se má jednat o informaci „podstatnou“ (jak je uvedeno v pravidlu 10b-5 SEC). 

Skutečnost, zda je informace „podstatná“, závisí na pravděpodobnosti, že bude transakce 

uskutečněna, a na jejím významu pro investory.102 Tento rys lze v podstatě připodobnit ke 

„kurzotvornosti“ informace dle evropské právní úpravy (nařízení MAR), respektive k významu 

vnitřní informace na cenu finančního nástroje. Nedávalo by totiž smysl, kdyby bylo za insider 

trading považováno poskytování informací, které nemají žádný „vliv“ – které tedy například 

nemohou ovlivnit cenu konkrétního cenného papíru. To by ostatně ztratilo sankcionování insider 

tradingu smysl, neboť by se v konečném důsledku o insider trading jednat nemohlo. I tento znak 

tudíž lze označit za potřebný pro právní řád USA. 

Dle mého názoru lze ze znění ustanovení 10b Securities and Exchange Act 

i z navazujícího pravidla SEC 10b5, 10b5-1 i 10b5-2 dovozovat, že vnitřní informace se 

zpravidla bude týkat určitého cenného papíru či jeho emitenta. Zcela jednoznačně to ovšem 

stanoveno spíše není. V tomto směru je, dle mého názoru, v USA možné, že vnitřní informace 

by se mohla týkat i širšího okruhu údajů než pouze údajů o cenných papírech či jejich 

emitentech (například informací o jiných společnostech). Na druhou stranu se domnívám, 

že zpravidla se bude vnitřní informace předmětného cenného papíru či emitenta týkat 

alespoň nepřímá, neboť podstatná informace by pro investory měla být důležitá103. 

Informace, která má být podstatná pro investory, se z povahy věci bude týkat konkrétních 

cenných papírů či jejich emitentů. Ačkoliv v citovaných předpisech USA taktéž není 

stanoveno (podobně jako v nařízení MAR), že vnitřní informace má být „přesná“, i tuto 

vlastnost vnitřní informace lze v zásadě v USA dovozovat i z rozhodovací praxe, kdy opět 

vnitřní informace musí být důležitá pro investory a musí být dána určitá pravděpodobnost, 

že ke skutečnosti, která je obsahem vnitřní informace, dojde.104 

 
100 INSIDER TRADING. Investor.gov [online]. U.S. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION [cit. 2019-

04-02]. Dostupné z: https://www.investor.gov/additional-resources/general-resources/glossary/insider-trading. 
101 Srov. S.E.C v. Texas Gulf Sulphur Co., 401 F.2d 833 (2nd Cir. 1968, cert. denied, 394 U.S. 976 (1969). 
102 Basic, Inc. v. Levinson, 485 U.S. 224 (1988). 

103 Srov. Basic, Inc. v. Levinson, 485 U.S. 224 (1988). 
104 Tamtéž. 
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Nelze si nevšimnout, že v USA není „vnitřní informace“ terminologicky popsána 

stejným způsobem jako v EU. I přes tyto odlišnosti nespatřuji zásadní rozdíl v rozlišování 

vnitřních informací v USA a v EU, a to tím spíše, že lze vysledovat v obou úpravách obdobné 

rysy vnitřních informací (neveřejnost, pravděpodobnost, že se konkrétní událost týkající se 

vnitřní informace stane, význam vnitřní informace). Dle mého názoru bude tudíž ve většině 

případů informace, která by byla v EU označena za vnitřní (dle nařízení MAR), 

představovat vnitřní informace i v USA. 

 

2.7.2. Informační povinnosti a sankcionování 

I v USA existují určité ohlašovací a informační povinnosti ve vztahu k insider tradingu – 

tyto povinnosti upravuje čl. 16 Securities and Exchange Act z roku 1934.105 Tento článek stanoví, 

že: „každá osoba, která je přímo či nepřímo vlastníkem více než 10% jakéhokoliv druhu 

účastnických cenných papírů (kromě vyjmutých cenných papírů) registrovaných dle čl. 12106… 

nebo která je ředitelem nebo osobou ve vedení emitenta takového cenného papíru, musí vyplnit 

prohlášení“, které je blíže upraveno v tomto článku a zasílá se SEC. Takové prohlášení se musí 

dle čl. 16 (2) Securities and Exchange Act z roku 1934 zaslat SEC v následujících lhůtách: 

• „v době registrace cenného papíru na národní burze nebo v době, kdy taková 

registrace nabyde účinnosti (dle čl. 12 (g) tohoto zákona); 

• do 10 dnů poté, co se tato osoba stala vlastníkem, ředitelem, či osobou ve vedení 

nebo v kratší lhůtě určené pravidlem SEC; 

• v případě změn ve vlastnictví nebo v případě koupě či prodeje swapu založeného na 

cenném papíru zahrnujícího účastnický cenný papír nejpozději do konce pracovního 

dne následujícího po dni, kdy byla taková transakce provedena nebo ve lhůtě určené 

pravidlem SEC pro jakýkoliv případ, pro který je tato dvoudenní lhůta 

neuskutečnitelná.“ 

Pro splnění těchto ohlašovacích povinností se používají formuláře.107 Pro oznámení nabytí 

daného cenného papíru jde o tzv. Form 3108 a pro oznámení změny se používá tzv. Form 4.109 

 
105Srov. JÍLEK, Josef. Akciové trhy a investování. Praha: GRADA Publishing, a.s., 2009, str. 569. ISBN 978-80-247-

2963-3. 
106 Pozn. dle čl.12 se jedná o cenné papíry registrované na národní burze.  
107 FAST ANSWERS: FORMS 3,4,5. In Sec.gov.htm [online]. [cit. 2019-04-02]. Dostupné z: 

https://www.sec.gov/fast-answers/answersform345htm.html. 
108 FORM 3. In Sec.gov.htm [online]. [cit. 2019-04-02]. Dostupné z: https://www.sec.gov/about/forms/form3.pdf 
109 FORM 4. In Sec.gov.htm [online]. [cit. 2019-04-02]. Dostupné z: https://www.sec.gov/about/forms/form4.pdf 
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Navíc je potřeba ve lhůtě do 45 dnů po ukončení fiskálního roku konkrétní společnosti zapotřebí 

vyplnit roční hlášení ve formuláři Form 5.110 

I v USA mohou být za tzv. insider trading ukládány vysoké pokuty111; pachateli taktéž 

v řadě případů bude v USA hrozit trest odnětí svobody.112 

 
110 FORM 5. In Sec.gov.htm [online]. [cit. 2019-04-02]. Dostupné z: https://www.sec.gov/about/forms/form5.pdf. 

https://www.sec.gov/fast-answers/answersform345htm.html. FAST ANSWERS: FORMS 3,4,5. In 

Sec.gov.htm [online]. [cit. 2019-04-02]. Dostupné z: https://www.sec.gov/fast-answers/answersform345htm.html.. 
111 THERAPEUTICSMD, INC: 2013 INSIDER TRADING POLICY. In Sec.gov.htm [online]. [cit. 2019-04-02]. 

Dostupné z: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/25743/000138713113000737/ex14_02.htm 
112 Tamtéž. 



47 

 

 

3. Manipulace s trhem 

Komise pro cenné papíry obecně za „manipulaci kurzem“ či „tržní manipulaci“ označila 

„jednání, které je způsobilé zkreslit představu účastníků kapitálového trhu o hodnotě investičního 

instrumentu, jenž je nebo má být přijat k obchodování na veřejném trhu, o nabídce tohoto 

instrumentu nebo poptávce po něm, anebo jiným způsobem deformovat kurs tohoto 

instrumentu.“113 Ačkoliv toto vymezení manipulace kurzem provedené Komisí pro cenné papíry 

v roce 2003 je formulováno obecně a široce a nepopisuje žádné konkrétní jednání, které je nutno 

postihovat jako tržní manipulaci, považuji za vhodné tuto definici zmínit, neboť z ní plynou právě 

rizika takových manipulací.  

Obecně lze pod pojem „manipulace s trhem“ zařadit poměrně širokou škálu praktik 

a jednání, které mohou mít do určité míry „manipulativní“ charakter. Jednotlivé právní předpisy 

ovšem nemusí spojovat s každým takovým jednáním vykazujícím manipulativní charakter takové 

důsledky, které by vedly k postihu za tzv. manipulaci s trhem.  

 

3.1. Právní úprava manipulace s trhem 

V rámci EU je – podobně jako u obchodování zasvěcených osob a nedovoleného 

zpřístupnění vnitřní informace – pro účely zákazu manipulace s trhem naprosto zásadní nařízení 

MAR. V bodu 7 preambule nařízení MAR se ostatně uvádí, že obchodování zasvěcených osob, 

nedovolené zpřístupnění vnitřní informace i manipulace s trhem „snižuje úplnou a řádnou 

průhlednost trhu, která je předpokladem pro operace všech hospodářských subjektů na 

integrovaných finančních trzích“. S tímto nelze než souhlasit; provádění manipulativního jednání 

skutečně může vést (a zpravidla i povede) ke snížení průhlednosti trhu, což mohou pocítit veškeré 

subjekty vykonávající činnost na finančním trhu, zejména však mohou být prováděním manipulací 

negativně postiženi investoři.  

Činnosti, které se pro účely nařízení MAR považují za manipulaci s trhem, jsou 

specifikovány v čl. 12 nařízení MAR – v zásadě lze manipulaci s trhem ve smyslu nařízení MAR 

charakterizovat jako „jednání osoby, které může: 

a) zkreslit představu účastníků kapitálového trhu o ceně, nabídce nebo poptávce 

finančního nástroje; nebo 

 
113 Rozhodnutí Komise pro cenné papíry sp. zn. KCP/13/2003.  
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b) jiným způsobem zkreslit cenu finančního nástroje“.114 

Čl. 12 odst. 1 písm. a) nařízení MAR řadí mezi manipulaci s trhem jednání spočívající 

v „uzavření obchodu, zadání pokynu k obchodování nebo jiném jednání“, které (i) může dát 

nesprávné nebo zavádějící signály (ve vztahu k nabídce, poptávce nebo ceně finančního nástroje, 

související spotové komoditní smlouvy, draženého produktu odvozeného od povolenek na emise 

(finanční nástroj115, související spotová komoditní smlouva a dražený produkt odvozený od 

povolenek na emise dále jen „Nástroj“), nebo (ii) může zajistit cenu Nástroje „na umělé nebo 

neobvyklé úrovni“, to však ale pouze za předpokladu, že jednající osoba neprokáže, že jednala 

z legitimních důvodů nebo v souladu s čl. 13 nařízení MAR.116 Dle mého názoru je evidentní, že 

jednání, které může navodit nesprávné či zavádějící signály nebo které může fixovat cenu 

Nástroje na úrovni, která není přirozená či která je neobvyklá, může skutečně představovat 

manipulaci. Za správnou považuji i možnost prokázat legitimní důvod či souladnost jednání 

s uznávanými tržními postupy – pokud by taková možnost nebyla dána, postih manipulací 

by, dle mého názoru, byl příliš přísný, a to i proto, že posuzování způsobilosti určitého 

signálu být zavádějícím může být poněkud subjektivní. Podobně může být subjektivní 

posoudit i to, zda došlo k zajištění ceny Nástroje na tzv. neobvyklé úrovni, či nikoliv. Může 

být tedy sporné, co ještě je obvyklá úroveň, a co již nikoliv. Neurčitost těchto pojmů je sice 

omezena tak, že příloha I nařízení MAR (v souladu s čl. 12 odst. 3 nařízení MAR) stanoví 

velmi zdařile a poměrně podrobně „výčet ukazatelů týkajících se nepravdivých nebo 

zavádějících signálů a zajišťování cen“, nicméně je třeba pamatovat na to, že tento výčet je 

pouze demonstrativní. Je vhodné, že tento výčet je ještě doplněn přílohou II nařízení Komise 

v přenesení pravomoci (EU) č. 2016/522, kterým se doplňuje nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o výjimku pro některé veřejné orgány 

a centrální banky třetích zemí, ukazatele manipulace s trhem, prahové hodnoty pro 

zveřejnění, příslušný orgán pro oznamování odložení zveřejnění, povolování obchodů během 

uzavřeného období a druhy obchodů osob s řídicí pravomocí podléhající oznamovací 

povinnosti.  I přes tuto snahu vymezit tyto pojmy však může dojít k tomu, že za zavádějící 

pokyn či zajištění cen bude označeno jednání výslovně nepopsané v příloze I nařízení MAR. 

 
114 Soubor odpovědí na dotazy související s regulací ochrany proti zneužívání trhu a transparentností – 28. 11. 2018. 

In Cnb.cz [online]. [cit. 2019-03-25]. Dostupné z: https://www.cnb.cz/cs/casto-kladene-dotazy/Soubor-odpovedi-na-

dotazy-souvisejici-s-regulaci-ochrany-proti-zneuzivani-trhu-a-transparentnosti-28.-11.-2018/. 
115 Pozn. finanční nástroj je v nařízení MAR samozřejmě vymezen pro účely manipulace s trhem shodně jako pro 

účely zakázaného obchodování zasvěcených osob (srov. předchozí kapitola). 
116 Pozn. čl. 13 nařízení MAR popisuje tzv. uznávané tržní postupy, které jsou přípustné. 
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Z těchto důvodů je, dle mého názoru, při posuzování, zda mohlo dojít k manipulaci s trhem 

dle čl. 12 odst. 1 písm. a) nařízení MAR na místě postupovat obezřetně a dát jednající osobě 

vždy možnost se řádně hájit, a to zejména tak, že tato osoba bude mít reálnou možnost 

prokázat legitimní důvod či soulad s uznávanými tržními postupy.  

Čl. 12 odst. 1 písm. b) nařízení MAR dále popisuje další manipulativní jednání, které 

spočívá v „uzavření obchodu, zadání pokynu k obchodování nebo jiné činnosti nebo jednání, které 

ovlivňuje nebo pravděpodobně ovlivní cenu jednoho nebo několika“ Nástrojů, přičemž „jsou 

použity fiktivní prostředky nebo jiná forma klamavého nebo lstivého jednání“. Je evidentní, že 

jednání způsobilé ovlivnit cenu Nástroje za použití fiktivních prostředků nebo klamavého či 

lstivého jednání představuje a musí představovat manipulaci s trhem. Takové jednání bude 

totiž skutečně vytvářet nesprávnou a klamavou představu o trhu, která bude zavádějící pro 

investory či jiné osoby – využití klamu či lsti navíc svědčí o přímém úmyslu dopustit se 

manipulace, což může být a zpravidla bude motivováno možností dosáhnout prospěchu na 

úkor jiných osob. Tato praktika musí být, dle mého názoru, jednoznačně zařazována pod 

manipulaci s kurzem a jako taková sankcionována. Příloha I nařízení MAR blíže vymezuje pro 

účely tohoto článku tzv. ukazatele manipulativního jednání souvisejícího s využíváním fiktivních 

prostředků a jiných forem klamavého nebo lstivého jednání – jedná se však pouze o demonstrativní 

výčet. Tento výčet obsahuje pouze dva ukazatele. Prvním z nich je skutečnost, zda pokynům či 

obchodům předchází nebo po nich následuje šíření nepravdivých nebo zavádějících informací 

osobami, které pokyn či obchod činí (nebo osobami s nimi propojenými). Druhým ukazatelem je 

skutečnost, zda jsou zadány pokyny nebo provedeny obchody předtím nebo poté, co tyto osoby 

(či osoby s nimi propojené) vydaly nebo rozšířily chybná nebo zkreslená investiční doporučení 

nebo investiční doporučení „očividně ovlivněná materiálním zájmem.“ Tento ukazatel považuji za 

významný, neboť z něj lze usuzovat na charakter šířených informací i na úmysl příslušné osoby, 

jež pokyn činí. I tento výčet je dále specifikován přílohou II nařízení Komise v přenesení 

pravomoci (EU) č. 2016/522, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 

596/2014, pokud jde o výjimku pro některé veřejné orgány a centrální banky třetích zemí, 

ukazatele manipulace s trhem, prahové hodnoty pro zveřejnění, příslušný orgán pro oznamování 

odložení zveřejnění, povolování obchodů během uzavřeného období a druhy obchodů osob s řídicí 

pravomocí podléhající oznamovací povinnosti. Ve specifikaci výčtu manipulativního jednání 

lze spatřovat snahu regulátora upřesnit, jaké jednání je jednáním manipulativním 

využívajícím fiktivní prostředky či jiné klamavé nebo lstivé jednání. Samozřejmě takové 
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jednání nemůže být popsáno předem pro všechny případy, které mohou v budoucnosti 

nastat, a proto souhlasím s tím, že tyto výčty jsou pouze demonstrativní. 

Čl. 12 odst. 1 písm. c) se vztahuje na šíření informací prostřednictvím médií (i internetu) 

nebo jinými prostředky, a to i na šíření zvěsti, které „vydávají nebo budou pravděpodobně vydávat 

nesprávné nebo zavádějící signály týkající se nabídky, poptávky nebo ceny“ Nástroje nebo 

„zajišťují nebo pravděpodobně zajistí cenu jednoho nebo několika“ Nástrojů „na neobvyklé nebo 

umělé úrovni“ – to však za předpokladu, že osoba šířící informace „ví nebo by měla vědět, že tyto 

informace jsou nepravdivé nebo zavádějící“. Dojde-li k zajištění ceny určitého Nástroje na 

nepřirozené úrovni (tj. na úrovni neobvyklé či umělé), a to za využití nesprávných či 

zavádějících signálů, může skutečně dojít k manipulaci s trhem. Intenzita takové manipulace 

přitom může být v daném případě značná, když se tento odstavec vztahuje na šíření 

informací prostřednictvím médií. Na rozdíl od manipulace prováděné za použití lsti či 

klamu, v tomto případě nemusí šiřitel takových signálů jednat úmyslně – může jít například 

o nesprávnou analýzu, kterou média zveřejní, aniž by si konkrétní osoby v médiích 

uvědomovaly nepravdivost této analýzy. V takovém případě by jistě nebylo spravedlivé, aby 

šiřitelé takové analýzy byli postihováni za manipulace s trhem. To ovšem neznamená, že by 

se neměli snažit odstranit negativní důsledky spojené se zveřejněním nesprávné analýzy 

bezprostředně poté, co nepravdivost takové analýzy zjistí – v takovém případě by měli co 

nejdříve uvést informace na pravou míru, a to tak, aby se o tom mohl dozvědět co nejširší 

okruh osob. Domnívám se, že pravdivý rozbor původně nesprávné analýzy by měl být 

zveřejněn minimálně stejným způsobem, jakým byla zveřejněna tato nesprávná analýza. 

Čl. 12 odst. 1 písm. d) nařízení MAR postihuje jednání týkající se předávání „nepravdivých 

anebo zavádějících informací nebo nepravdivých nebo zavádějících vstupních údajů ve vztahu 

k referenční hodnotě117“, a to opět za podmínky, že předávající osoba „věděla nebo měla vědět“, 

že jde o nepravdivé nebo zavádějící informace. Ovlivňování referenční hodnoty nepravdivými 

nebo zavádějícími informacemi může mít podstatný dopad na daný trh, neboť referenční 

hodnota by měla správně zobrazovat realitu. Proto považuji za správné, aby takové jednání 

bylo sankcionováno jako manipulace kurzem. Samozřejmě v tomto případě nemusí osoba, 

která se tohoto jednání dopustí, nutně vědět, že ovlivnila referenční hodnotu, proto je na 

 
117 Pozn. Referenční hodnoty hrají roli při stanovování cen finančních nástrojů. Srov. Prováděcí nařízení Komise (EU) 

2017/2446, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/1368, kterým se stanoví seznam referenčních hodnot s 

kritickým významem používaných na finančních trzích podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/1011. 
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místě, že výše citovaný odstavec požaduje, aby osoba předávající informaci věděla nebo měla 

vědět o nepravdivosti či zavádějícím charakteru informace.  Pokud je to možné, měla by se 

však tato osoba pokusit odstranit jí způsobený následek (je-li odstranitelný), a to i když 

nevěděla o tom, že předává nepravdivé či zavádějící informace. Jestliže by tak tato osoba 

v tomto případě neučinila, měla by být, dle mého názoru, sankcionována za přestupek, 

přičemž by nutně nemusel být udělován žádný trest nebo by mohl být udělen trest jen velmi 

mírný (například nízká pokuta).  

Lze shrnout, že manipulace s trhem zahrnuje následující základní jednání 

(čl. 12 odst. 1 nařízení MAR), které se vyznačuje: 

i. nepravdivými nebo zavádějícími signály vztahujícími se k nabídce, poptávce, nebo 

ceně Nástroje (čl. 12 odst. 1 písm. a) bod (i) nařízení MAR, čl. 12 odst. 1 písm. c) 

nařízení MAR)118; 

ii. nepravdivými nebo zavádějícími informacemi nebo vstupními údaji vztahujícími se 

k referenční hodnotě (respektive k jejímu výpočtu), (čl. 12 odst. 1 písm. c) nařízení 

MAR)119; 

iii. využitím fiktivních prostředků či jiné formy klamavého nebo lstivého jednání (čl. 12 

odst. 1 písm. b) nařízení MAR)120; 

iv. zajištěním ceny Nástroje či způsobilostí zajistit cenu Nástroje na neobvyklé či umělé 

úrovni (čl. 12 odst. 1 písm. a) bod (i) nařízení MAR, čl. 12 odst. 1 písm. c) nařízení 

MAR). 

Výše uvedené body lze tak označit za základní případy manipulace kurzem dle nařízení 

MAR.  

Pokud jde o nepravdivost či zavádějící charakter informace (v anglické literatuře 

označované jako tzv. „misinformation“), pak může jít být vyjádřena verbálně i neverbálně; 

verbálně může být sdělena v písemné i ústní formě121. Problematické může být prokazování, že 

taková informace byla poskytnuta neverbálně. Mezi příklady neverbálně poskytnuté 

dezinformace se řadí příklad, kdy obchodník koupí určité Nástroje, aniž by ve skutečnosti 

měl o jejich koupi zájem. Koupí tohoto Nástroje totiž dávají signál trhu, že o tyto Nástroje 

je na trhu zájem. V tomto ohledu považuji ale za velmi obtížné prokázat, zda obchodník měl 

 
118 BERGÞÓRSSON, Andri Fannar. What is market manipulation?: An analysis of the concept in a European and 

Nordic Context. Leiden: Koninklijke Brill, 2017, s. 93, ISBN 978-90-04-36664-0. 
119 Tamtéž. 
120 Tamtéž. 
121 Tamtéž, str. 94. 
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o koupi předmětných Nástrojů skutečný zájem či zda se jednalo jen o jeho úmysl uvést trh 

v omyl o tom, že o tyto Nástroje existuje zájem na trhu, či nikoliv. Obchodník totiž jistě bude 

tvrdit, že si tyto Nástroje opravdu přál koupit. To může obchodník prokazovat například 

svědeckými výpověďmi svých zaměstnanců, kteří nemuseli o manipulativním úmyslu 

obchodníka (svého zaměstnavatele) vůbec vědět. Podle mého názoru mohou být tyto případy 

v praxi prokazatelné jen s obtížemi; domnívám se tedy, že manipulace s trhem 

prostřednictvím „neverbální“ dezinformace zpravidla zůstane spíše v teoretické rovině. 

Pokud jde o ovlivňování referenční hodnoty, lze připomenout případ, kdy FSA (Financial 

Services Authority), působící jako dohledový orgán ve Velké Británii, udělila pokutu ve výši 160 

milionů bance, UBS AG, za manipulaci se sazbou LIBOR (angl. London Interbank Offered Rate) 

a EURIBOR (angl. Euro Interbank Offered Rate)122. 

Pokud jde o klamavé či lstivé jednání vedoucí k manipulaci s trhem, souhlasím se 

závěrem, že se jedná o určitý druh „podvodu“123 – domnívám se ovšem, že je vhodné, aby 

tento specifický druh „podvodu“ patřil mezi manipulaci s trhem, což ostatně odpovídá 

současné právní úpravě. 

Za další ze základních případů manipulace s trhem dle nařízení MAR považuji 

i fixaci ceny Nástroje na umělé či neobvyklé úrovni. V jednání, jež samo o sobě vede 

k takovému zajištění ceny, je potřeba spatřovat nedovolenou manipulaci, ať už byly k jeho 

uskutečnění užity jakékoliv prostředky. 

Kromě výše uvedených jednání popsaných v čl. 12 odst. 1 nařízení MAR jsou 

specifikována i další jednání, která se – mimo jiné – také považují za manipulaci s trhem (čl. 12 

odst. 2 nařízení MAR). Jde zejména o jednání ve shodě směřující k získání dominantního 

postavení ohledně nabídky či poptávky po Nástroji (za dalších podmínek dle čl. 12 odst. 2 písm. 

a) nařízení MAR), nákup či prodej Nástrojů v době otevírání či uzavírání trhu (čl. 12 odst. 2 písm. 

b) nařízení MAR), využití přístupu k médiím k „vyslovení názoru“ na Nástroj po předcházejícím 

otevření pozice na tento Nástroj bez účinného zveřejnění střetu zájmů (podle čl. 12 odst. 2 písm. 

d) nařízení MAR), či koupě nebo prodej „povolenek na emise nebo souvisejících koupě nebo 

prodej povolenek na emise nebo souvisejících derivátů na sekundárním trhu před dražbou 

konanou podle nařízení (EU) č. 1031/2010 s účinkem fixování dražebních zúčtovacích cen za 

 
122 Final notice. Financial Services Authority. In Fca.org.eu [online]. 2012 [cit. 2019-04-22]. Dostupné z: 

https://www.fca.org.uk/publication/final-notices/ubs.pdf. 
123 FISCHEL, Daniel R., ROSS, David J. Should the Law Prohibit 'Manipulation' in Financial Markets? 105 Harvard 

Law Review 503 (1991). Dostupné z: 

https://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1554&context=journal_articles. 
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dražené produkty na neobvyklých nebo umělých úrovních nebo matení účastníků dražby 

podávajících nabídky“ (čl. 12 odst. 2 písm. e) nařízení MAR). Blíže považuji za vhodné zmínit čl. 

12 odst. 2 písm. c) nařízení MAR, který se vztahuje na „zadávání pokynů obchodnímu systému 

včetně jejich zrušení či jakýchkoli úprav, všemi dostupnými prostředky obchodování, včetně 

elektronických prostředků, jako jsou strategie algoritmického nebo vysokofrekvenčního 

obchodování“ a které má jeden z účinků uvedených v čl. 12 odst. 1 písm. a) nebo b) nařízení MAR 

(tedy jde o jednání, které (i) dává nebo je způsobilé dát nesprávné nebo zavádějící signály, pokud 

jde o nabídku, poptávku nebo cenu Nástroje, (ii) zajišťuje nebo je způsobilé zajistit cenu Nástroje 

na neobvyklé nebo umělé úrovni, nebo (iii) ovlivňuje nebo pravděpodobně ovlivní cenu Nástroje 

za použití fiktivních prostředků nebo jiné formy klamavého či lstivého jednání). Manipulace 

kurzem dle tohoto čl. 12 odst. 2 písm. c) nařízení MAR navíc požaduje, aby toto jednání bylo 

učiněno za účelem narušení či zpoždění fungování obchodního systému, ztížení identifikace 

skutečných pokynů v systému pro další osoby zadáním pokynů, které přetíží nebo destabilizuje 

evidenci příkazů, vytvoření nepravdivého či zavádějícího signálu o nabídce, poptávce nebo ceně 

Nástroje – ve všech těchto případech přitom stačí pravděpodobnost, že k takovému účinku dojde. 

Výše citovaný článek nařízení MAR považuji za podstatný z toho důvodu, že poměrně 

detailně popisuje, jaký způsob zadávání pokynů v obchodním systému představuje 

manipulaci s trhem, respektive jaké účinky musí takové zadávání pokynů mít, aby 

k manipulaci s trhem došlo. Osoby obchodující v obchodním systému by tak měly mít na 

paměti zejména tento článek, aby se vyvarovaly rizika manipulace. 

Veškerá výše uvedená jednání, jak jsou popsána v čl. 12 odst. 2 nařízení MAR, mohou 

zakládat manipulaci s trhem. Popis takových jednání vnímám jako správný a vhodně 

zařazený do nařízení MAR. Jednání popsaná v čl. 12 odst. 2 nařízení MAR se ve srovnání 

s čl. 12 odst. 1 nařízení MAR vyznačují nižší mírou obecnosti, neboť již poněkud konkrétněji 

specifikují zakázané jednání. Mám za to, že se jedná o správný přístup, kdy čl. 12 odst. 1 

nařízení MAR popisuje obecná jednání, která mohou založit manipulaci s trhem. 

Manipulace s trhem dle čl. 12 odst. 1 nařízení MAR tak může obsáhnout širokou škálu 

jednání, které je s ohledem na účel nařízení MAR potřeba postihovat. Naproti tomu čl. 12 

odst. 2 nařízení MAR poněkud blíže specifikuje, jaká konkrétněji vymezená jednání budou 

spadat pod manipulaci s trhem. To lze kvitovat i proto, že obchodníkům, investorům i jiným 

osobám tento článek vytváří bližší představu o tom, jaké jednání se považuje konkrétně za 

manipulaci s trhem. 



54 

 

Do 12. 8. 2017 byla v České republice právní úprava zákazu manipulací s trhem upravena 

v ZPKT, konkrétně v § 126 ZPKT. Podle § 126 odst. 1 ZPKT se určovalo, jaké jednání je 

manipulací s trhem. Manipulací s trhem tak bylo jednání osoby (tj. jakékoliv osoby), jež může (a) 

„zkreslit představu účastníků kapitálového trhu o hodnotě, nabídce nebo poptávce finančního 

nástroje“ nebo (b) „jiným způsobem zkreslit kurz finančního nástroje.“ Dle § 126 odst. 4 ZPKT 

byla manipulace s trhem zakázaná. Postačovalo, že šlo o jednání s potenciálem „zkreslení 

představy účastníků kapitálového trhu“ či „zkreslení kurzu finančního nástroje “ – nemuselo nutně 

tedy k manipulaci s trhem skutečně dojít.124 K manipulaci přitom stačilo jakékoliv zkreslení 

provedené jakýmkoliv způsobem. § 126 odst. 2 dále stanovil, jaké jednání naopak není manipulací 

s trhem. Takovým jednáním například nebylo šíření nepravdivé informace, pokud šiřitel nevěděl, 

že jde o informaci nepravdivou (§ 126 odst. 2 písm. b) ZPKT), a existovaly i tzv. uznávané tržní 

postupy (§ 126 odst. 2 písm. a) ZPKT), ke kterým dle § 126 odst. 7 vydávala stanoviska ČNB.  Za 

manipulaci s trhem i v této době mohla být shledána odpovědnou média, například tisk. To 

ilustruje případ, kdy Mladé frontě, a.s. byla uložena pokuta ve výši 300.000 Kč za porušení zákazu 

manipulace dle § 126 odst. 4 ZPKT, k čemuž došlo tak, že zaměstnanec Mladé fronty, a.s. zveřejnil 

nesprávnou informaci, že „filiálka amerického realitního fondu TVO Groupe, TVO Global 

Partners investovala částku 2,2 miliardy EUR do společnosti Orco Property Management, a. s., 

když kupní cena ve skutečnosti nebyla účastníky transakce sdělena.“125 Nejvyšší správní soud totiž 

– stejně jako Městský soud v Praze (tedy jako soud prvního stupně) – uzavřel, že Mladá fronta, 

a.s. o nepravdivosti informace mohla vědět, protože k jejímu zveřejnění došlo z důvodu chybného 

nesprávného překladu informací, jež figurovaly v tiskové zprávě společnosti TVO Global 

Partners.126 Ve vztahu k médiím tedy i malá chyba či přehlédnutí, které se ztratí v překladu, 

mohlo (a i nyní dle nařízení MAR) může mít velice závažné důsledky, které mohou vyústit 

v uložení vysokých pokut. Proto by zaměstnanci médií měli být při zveřejňování zpráv 

týkajících se transakcí, které mohou ovlivnit finanční trh, zvláště opatrní. Média by přitom 

zpravodajství měla z důvodu prevence nastavit vždy tak, aby pravdivost takové zprávy 

kontrolovaly minimálně dvě odborné osoby. 

Úprava zákazu manipulace s trhem, jak byla uvedena v ZPKT, přitom vycházela ze 

směrnice MAD. Právní úprava manipulace s trhem dle ZPKT ve znění do 12. 8. 2017 ve smyslu 

 
124 Srov. Rozhodnutí Komise pro cenné papíry sp.zn. KCP/13/2003. HUSTÁK, Zdeněk. ŠOVAR, Jan. FRANĚK, 

Michael. SMUTNÝ, Aleš. CETLOVÁ, Klára.  DOLEŽALOVÁ, Daniela. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu. 

Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2012, s.755. ISBN 978-80-7400-433-9. 
125 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 9. října 2014, č.j. 7 As 114/2014-35. 
126 Tamtéž. 
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čl. 1 odst. 2 směrnice MAD se velmi podobala její úpravě v nařízení MAR. Ostatně i dle této 

úpravy představovala manipulaci s trhem jednání, které (i) byla založena na „smyšlených“ 

prostředcích či provedena prostřednictvím klamu či lsti, (ii) spočívalo v šíření informací 

(i)  prostřednictvím sdělovacích prostředků), které vydávají nepravdivé nebo zavádějící signály, 

(iii) zajišťování cen, či (iv) vytváření klamavých signálů pro trh.127 Právní úprava manipulace 

s trhem dle ZPKT ve znění do 12. 8. 2017 ve smyslu čl. 1 odst. 2 směrnice MAD se tedy velmi 

podobala její úpravě v nařízení MAR. 

V návaznosti na směrnici MAD vydal orgán CESR (angl. Comittee of European Securities 

Regulators) metodiku, v níž mimo jiné upřesnila některé typy obchodů, které představují 

manipulaci s kurzem.128 Mezi tyto manipulace patří zejména obchody zvané tzv. wash trades (jde 

o praktiku, kdy dochází k uzavírání smluv na koupi finančního instrumentu, který je odkoupen 

zpět – smyslem je tedy prodej a nákup sám o sobě, který vede ke změnám cen tohoto nástroje),129  

pokyny činěné bez úmyslu obchody odpovídající takovým pokynům skutečně provést130 nebo 

transakce zvané „marking the close“ (tedy obchodování těsně před uzavřením trhu ve snaze změnit 

cenu konkrétního finančního nástroje v následujícím období).131 Případy manipulativních 

obchodů uvedených v citované metodice CESR představují, dle mého názoru, manipulace 

s trhem i podle nařízení MAR. 

Dle mého názoru je vhodné, že nařízení MAR se – pokud jde o manipulaci s trhem – 

zásadně neodchyluje od předcházející právní úpravy. I přesto se však domnívám, že přijetí 

nařízení MAR představovalo krok správným směrem, neboť úpravu manipulace s trhem 

(i zneužívání trhu jako celku) upravuje komplexnějším způsobem pro všechny členské státy 

EU.  

 

 

 
127 Srov. čl. 1 odst. 2 nařízení MAD. HUSTÁK, Zdeněk. ŠOVAR, Jan. FRANĚK, Michael. SMUTNÝ, Aleš. 

CETLOVÁ, Klára.  DOLEŽALOVÁ, Daniela. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu. Komentář. 1. vydání. Praha 

: C. H. Beck, 2012, s.755 - 756. ISBN 978-80-7400-433-9. Market Abuse Directive: Level 3 – first set of CESR 

guidance and information on the common operation of the Directive. Cesr-eu.org [online]. 2012 [cit. 2019-04-25]. 

Dostupné z: http://www.cesr-eu.org/data/document/04_505b.pdf. 
128 Market Abuse Directive: Level 3 – first set of CESR guidance and information on the common operation of the 

Directive. Cesr-eu.org [online]. 2012 [cit. 2019-04-25]. Dostupné z: http://www.cesr-

eu.org/data/document/04_505b.pdf. 
129 Tamtéž, str. 11. MUSÍLEK, P. Trhy cenných papírů. Druhé, aktualizované a rozšířené vydání. Praha : Ekopress, 

2011, str. 114.  ISBN 978-80-86929-70-5. 
130 Tamtéž. 
131 Tamtéž. 
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3.2. Zákaz manipulace s trhem a uznávané tržní postupy 

Čl. 15 nařízení MAR stanoví, že je „zakázáno provádět manipulaci s trhem, nebo se o ni 

pokoušet“. Dle mého názoru je správné, že není zakázáno dokonané jednání spočívající 

v manipulaci s trhem, ale že je zakázán i pokus provést manipulaci s trhem. Domnívám se 

totiž, že i pokus manipulovat s trhem by měl být postihován. V tomto ohledu lze souhlasit 

s bodem 41 preambule nařízení MAR, které odlišuje pokus manipulace s trhem od tzv. 

pravděpodobného výsledku manipulace s trhem, který je taktéž zakázán. Mezi případy pokusu 

manipulace s trhem přitom dle tohoto bodu preambule nařízení MAR patří „technické selhání“ 

nebo „neuposlechnutí příkazu k obchodování“. Je otázkou, zda by měla být postihována 

i příprava manipulací s trhem. Domnívám se, že – i kdyby nařízení MAR stanovilo zákaz 

přípravy manipulací s trhem – byla by přípravy manipulací prakticky neprokazatelná 

a pachatel by se velmi snadno obhájil, že pouze uskutečňoval podnikatelskou činnost 

(například zadával pokyny, aniž by skutečně kdykoliv zamýšlel provést jakékoliv 

manipulativní jednání). Zakazovat přípravu manipulace s trhem by proto, dle mého názoru, 

nemělo praktický dopad. 

Dle bodu 46 preambule nařízení MAR lze pak manipulovat s trhem i zadáním „pokynu, 

který nemusí být proveden“; manipulovat finančním nástrojem lze přitom dle tohoto bodu 

i „prostřednictvím jednání, k němuž dochází mimo obchodní systém“. V této souvislosti 

doporučuje tento bod preambule „zachovávat účinná opatření, systémy a postupy pro odhalování 

a oznamování podezřelých obchodů“. V této souvislosti lze tedy opět zdůraznit důležitost 

zavedení účinného compliance programu jako souboru opatření a předpisů, jejichž účelem 

bude i prevence manipulace s trhem, a to i pro obchodníka s cennými papíry132. Důležitá 

bude zejména funkce compliance officera, který by tyto případy měl řešit a který se 

zpravidla bude podílet i na zavádění příslušných opatření. Mezi taková opatření by měla být 

řazena i opatření, jejichž smyslem je bránit pokusům manipulovat s trhem či bránit 

zadávání pokynům, jimiž by mohlo dojít k manipulacím (ať už tyto pokyny budou 

provedeny, či nikoliv). V rámci takových opatření by tedy měla být zahrnuta kontrolní 

pravidla ověření správnosti, pravdivosti a nezavádějícího charakteru informací, na jejichž 

základě jsou či mají být činěny obchody či jiné jednání, jakož i pravidla pro předávání 

a šíření informací. Současně by mělo být stanoveno, že pracovníci obchodníka musí jednat 

 
132 Pozn. ve vztahu k organizátorům trhu a investičním podnikům, které provozují činnost obchodního systému, je 

povinnost zavést tato tzv. účinná opatření stanovena v čl. 16 odst. 1 nařízení MAR. 
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vždy čestně a bez využití jakýchkoli fiktivních prostředků či klamavého nebo lstivého 

jednání. Lze zároveň doporučit, aby pracovníci obchodníka byli pravidelně školeni, jak se 

mají chovat, aby se vyhnuli jakémukoliv podezření z manipulace s trhem. 

Ze zákazu manipulace s trhem však dle nařízení MAR existují výjimky, jež jsou označené 

jako tzv. uznávané tržní postupy (čl. 13 nařízení MAR) – první výjimku z manipulace kurzem 

představuje již zmíněný čl. 13 odst. 1 nařízení MAR, který umožňuje osobě zadávající pokyn, 

provádějící obchod či činící jiné jednání prokázat, že tento obchod byl činěn z legitimních důvodů 

a v souladu s uznávanými tržními postupy.   Čl. 13 odst. 2 nařízení MAR stanoví kritéria, jež se 

zohledňují při zavádění uznávaných tržních postupů (tyto jsou dále specifikovány v nařízeních 

Komise). Manipulací s trhem tedy není: 

a) jednání uvedené v čl. 13 nařízení MAR; 

b) jednání uvedené v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/908, kterým 

se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde 

o stanovení regulačních technických norem týkajících se kritérií, postupu 

a požadavků pro zavedení uznávaného tržního postupu a požadavků na jeho 

zachování, ukončení nebo změnu podmínek jeho uznání; 

c) jednání za splnění podmínek uvedených v nařízení Komise v přenesené pravomoci 

(EU) 2016/1052, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro podmínky vztahující se na 

programy zpětného odkupu a stabilizační opatření133. 

Pokud obchodující osoba dodrží podmínky uvedené ve výše uvedených právních 

předpisech, manipulace s kurzem se tedy nedopustí. Uplatňování uznávaných tržních postupů 

sleduje orgán ESMA dle čl. 13 odst. 10 nařízení MAR, který o jejich uplatňování předkládá 

každoročně zprávu Komisi134, což je, dle mého názoru, potřebné, a to zejména proto, aby 

mohlo být reagováno na případné novinky či změny v praxi stanovením nových uznávaných 

tržních postupů či úpravami ve formulaci těch stávajících. Domnívám se totiž, že výjimky ze 

zákazu provádět manipulaci s kurzem v podobě tzv. uznávaných tržních postupů je nutné 

 
133 Soubor odpovědí na dotazy související s regulací ochrany proti zneužívání trhu a transparentností – 28. 11. 2018. 

In Cnb.cz [online]. [cit. 2019-03-25]. Dostupné z: https://www.cnb.cz/cs/casto-kladene-dotazy/Soubor-odpovedi-na-

dotazy-souvisejici-s-regulaci-ochrany-proti-zneuzivani-trhu-a-transparentnosti-28.-11.-2018/. 
134 Srov. Report: To the Commission on the application of accepted market practices. In Esma.europa.eu [online]. 

2018 [cit. 2019-04-26]. Dostupné z: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-145-

1184_report_application_amps.pdf. 
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definovat a nadále aktualizovat, neboť v praxi mohou vznikat postupy, které jsou obecně 

vnímány jako přípustné praktiky, které nevedou ke zneužívání trhu. 

 

3.3 Informační povinnosti a šíření informací 

Úprava informačních a obdobných povinností je obdobná úpravě pro případ obchodování 

zasvěcených osob, což ostatně vyplývá i z toho, že se na tato jednání vztahují stejné články 

nařízení MAR (srov. pod 2.6 výše).  

I pro případy manipulace s trhem se tak uplatní čl. 16 odst. 1 věta druhá nařízení MAR 

(který ukládá organizátorům trhu a investičním podnikům provozujícím činnost obchodního 

systému hlásit příslušnému orgánu obchodního systému obchody, které by mohly představovat 

manipulaci s trhem či pokus o ni). I pro manipulaci s trhem se uplatní čl. 16 odst. 2 nařízení MAR 

(který stanoví osobě, jež v rámci své profese provádí či sjednává obchody, povinnost oznámit své 

podezření, že konkrétní pokyn nebo obchod by mohl představovat manipulaci s trhem či pokus o 

ni, a to vždy orgánu dle předpisů konkrétního státu). Tyto povinnosti shledávám z hlediska 

odhalování manipulace s trhem či pokusům o ni jako velmi užitečné. Tato povinnost je 

nicméně uložena „jen“ organizátorům trhu, investičním podnikům provozujícím činnost 

obchodního systému a osobám, které při profesi sjednávají nebo provádí obchody. Dle čl. 3 

odst. 1 bodu 28 nařízení MAR se „osobou, která profesně sjednává nebo provádí obchody“ rozumí 

osoba, která „se profesně zabývá přijímáním a předáváním pokynů nebo prováděním obchodů 

týkajících se finančních nástrojů“. A contrario, povinnost hlásit podezření nemá osoba, která 

provádí obchody mimo svou profesní dráhu, tedy která se profesně nezabývá „předáváním 

pokynů nebo prováděním obchodů týkajících se finančních nástrojů“. Při obchodování 

s finančními nástroji nelze odhlížet od skutečnosti, že na finančním trhu obchoduje řada 

investorů, kteří sami po výkonu své profese v odlišném oboru mohou obchodovat 

s finančními nástroji. Nabízí se tedy otázka, zda by tato ohlašovací povinnost neměla být 

vymezena šířeji, aby zahrnula i tyto – neprofesionální – investory. Na druhou stranu takoví 

investoři zpravidla nemusí mít dostatek informací pro to, aby byli schopni identifikovat, kdy 

může být dáno podezření na manipulaci s trhem, či nikoliv – domnívám se, že tímto 

způsobem by řadě investorů mohla být uložena povinnost, kterou s ohledem na svou znalosti 

nejsou schopni splnit. Pokud by se ji snažili plnit, dohledový orgán by mohl být zbytečně 

zahlcen oznámeními, která ve skutečnosti podezření o manipulaci s trhem nezakládají. De 

lege ferenda by ovšem bylo možné zvážit, zda shodnou oznamovací povinnost by neměly mít 

i osoby, které se profesně zabývají vydáváním stanovisek a investičních doporučení 
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vztahujících se k ceně finančních nástrojů. Takové osoby totiž samy přímo neobchodují 

(nebo nutně nemusí obchodovat), avšak mohou mít dostatek znalosti a schopností k tomu, 

aby dokázaly řádně vyhodnotit podezření na manipulaci s trhem.  

I pro manipulaci s trhem je, dle mého názoru, relevantní čl. 19 nařízení MAR, který 

stanoví povinnost hlásit obchody řídících osob či osob s nimi úzce propojených za podmínek 

dle tohoto článku. Toto ustanovení totiž může napomoci emitentovi a příslušnému 

regulátorovi, v případě České republiky České národní bance, utvořit si ucelenější přehled 

o obchodech řídících osob, neboť se o takovém obchodu musí emitent a dohledový orgán 

dozvědět do 3 obchodních dnů ode dne provedení takového obchodu, což ostatně může ČNB 

výrazně pomoci v případě jakéhokoliv podezření na manipulaci s trhem. 

Z hlediska manipulace s trhem považuji za podstatné i články týkající se požadavků 

na investiční doporučení a statistiky (čl. 20 nařízení MAR), jakož i zveřejňování a šíření 

informací ve sdělovacích prostředcích (čl. 21 nařízení MAR), když právě k manipulacím 

s trhem může docházet na základě nesprávných, nepravdivých či zavádějících informací.  

 

3.4. Sankcionování 

Podle § 177 odst. 1 ZPKT se právnická osoba (tedy obchodník s cennými papíry) nebo 

podnikající fyzická osoba (v souvislosti s vnitřními informacemi) dopustí přestupku tím, že 

nesplní některou povinnost nebo poruší některý zákaz manipulace s trhem či pokus o ni, který je 

stanoven v čl. 15 nařízení MAR. Stejný přestupek představuje i porušení čl. 16, čl. 19, čl. 20 či čl. 

21 nařízení MAR. Shodně jsou formulovány přestupky fyzické (tedy nepodnikající) osoby, která 

může být tedy taktéž postižena za porušení těchto článků (jde o § 160 ZPKT). 

O těchto přestupcích rozhoduje dle § 192 odst. 1 ČNB. Za přestupky může ČNB udělit 

pokutu, která se liší v závislosti na tom, jaký článek nařízení MAR byl konkrétně porušen. Za 

provedení zakázané manipulace s trhem či pokus o ni může ČNB udělit právnické osobě podle § 

177 odst. 2 ZPKT pokutu (i) do výše 450.000.000 Kč, (ii) do 15 % celkového ročního obratu dle 

poslední řádné nebo konsolidované účetní závěrky, nebo (iii) do výše trojnásobku neoprávněného 

prospěchu získaného spácháním předmětného přestupku. Maximální výše pokuty pro podnikající 

fyzickou osobu či (nepodnikající) fyzickou osobu jsou stanoveny na nižší hranici. 

Vymezení přestupků v ZPKT týkajících se zákazu manipulace s trhem je dle mého 

názoru vhodně provázáno s nařízením MAR. Maximální výše sankcí je poměrně vysoká, 

nicméně s ohledem na skutečnost, že zisk obchodníků s cennými papíry může být velmi 
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vysoký, může být v takových případech uložena vysoká pokuta. I v tomto případě však platí, 

že výše pokuty by pro pachatele přestupku neměla být likvidační.135 

I v případě manipulace s trhem vyžaduje směrnice CSMAD, aby takové jednání bylo 

trestným činem, a to „alespoň v závažných případech a pokud byla spáchána úmyslně“ (čl. 5 odst. 

1 směrnice CSMAD). 

§ 250 TZ upravuje trestný čin „manipulace s kurzem investičních nástrojů“. První skutková 

podstata tohoto trestného činu dle § 250 odst. 1 písm. a) TZ činu spočívá v tom, že tento trestný 

čin spáchá ten, kdo „v úmyslu ovlivnit cenu nebo kurz investičních nástrojů, které jsou přijaty 

k obchodování v obchodním systému nebo o jejichž přijetí k obchodování v obchodním systému 

bylo požádáno, rozšíří nebo jinému poskytne nepravdivou nebo hrubě zkreslenou informaci 

ovlivňující cenu nebo kurz takových investičních nástrojů.“136 Výše popsaná skutková podstata se 

- za splnění podmínek v ní uvedených – vztahuje na obchodování s investičními nástroji, kterými 

se rozumí investiční nástroje uvedené v § 3 odst. 1 ZPKT.137 Podobně jako v případě některých 

skutkových podstat manipulace s trhem dle nařízení MAR je nutné k naplnění této skutkové 

podstaty šířit či poskytnout určitou informaci, která ovlivňuje cenu nebo kurz investičních nástrojů 

(jde o tzv. kurzotvornou informaci138); tato informace musí být nepravdivá nebo hrubě zkreslená. 

V terminologii TZ tedy – na rozdíl od nařízení MAR – nejde o informaci „zavádějící“. 

Domnívám se, že v řadě případů může být konkrétní „hrubě zkreslená“ informace ve smyslu 

TZ považována za „zavádějící“ ve smyslu nařízení MAR – z povahy věci bude mít, dle mého 

názoru, hrubě zkreslená informace zavádějící charakter. Naproti tomu však každá 

zavádějící informace nemusí být nutně „hrubě zkreslená“, může být pouze zkreslená (nikoliv 

však hrubě) či nemusí jít vůbec o zkreslenou informaci. Ze shora uvedených důvodů mám 

za to, že charakter informace při manipulacích s trhem dle nařízení MAR je ve srovnání 

s manipulacemi s kurzem investičních nástrojů dle TZ vymezen šířeji.  

Druhá skutková podstata výše uvedeného trestného činu, která je upravena v § 250 odst. 1 

písm. b) TZ, spočívá v jednání, kdy pachatel „uskuteční obchod nebo zadá pokyn, který je 

způsobilý vyvolat nesprávnou představu o nabídce, poptávce nebo kurzu“ investičního nástroje“, 

a to opět ve stejném úmyslu, tedy „v úmyslu ovlivnit cenu nebo kurz investičních nástrojů, které 

jsou přijaty k obchodování v obchodním systému nebo o jejichž přijetí k obchodování v obchodním 

 
135 Nález Ústavního soudu ze dne 13. srpna 2002, sp. zn. Pl. ÚS 3/02. 
136 Pozn. za spáchání tohoto trestného činu hrozí pachateli dle § 250 odst. 1 písm. a) TZ trest odnětí svobody na šest 

měsíců až pět let či zákaz činnosti. 
137 Srov. ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník, 2. vydání, Praha: C.H.Beck, 2012, s., s. 2544 – 2550.  
138 Tamtéž. 
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systému bylo požádáno.“139 Na základě této skutkové podstaty bude tedy manipulací jednání, jehož 

cílem je „výhradně nebo převážně zvýšení, snížení nebo udržení ceny“140 investičního nástroje – 

tedy fakticky jde o zajištění ceny investičního nástroje na nepřirozené úrovni141 (obdobně jako u 

některých skutkových podstat dle nařízení MAR, kdy se vyžadovalo zajištění ceny Nástroje na 

umělé úrovni).  

Za manipulaci s kurzem investičního nástroje ve smyslu TZ lze považovat například prodej 

investičních nástrojů bezprostředně poté, co je daná osoba koupí, a to opakovaně při navyšování 

jejich ceny (což se provádí mezi stejnými osobami) nebo uzavíráním kupních smluv ohledně 

investičního nástroje za cenu, která mnohonásobně převyšuje cenu na trzích.142 

Skutkové podstaty manipulace s kurzem investičních nástrojů jsou stanoveny 

poměrně obecně, a proto je pod ně podřaditelná široká škála jednání, která odpovídá 

manipulaci s trhem. Na druhou stranu se však domnívám, že by mělo být do TZ doplněno, 

že trestným činem je jednání manipulující s výší referenční hodnoty na základě 

nepravdivých nebo zavádějících informací.143  

S ohledem na skutečnost, že trestným činem musí být pouze čin protiprávní dle § 13 odst. 

1 TZ, nebude manipulací s kurzem investičních nástrojů dle TZ dovolené (a tedy nikoliv 

protiprávní) jednání; jednání souladné s tzv. uznávanými tržními postupy proto nemůže být 

trestným činem.144 Vzhledem k tomu, že ze samé podstaty definice trestného činu v TZ 

vyplývá, že trestným činem není jednání právním řádem dovolené, není nutné do § 250 TZ 

doplňovat zmínku o tzv. uznávaných tržních postupech. Uznávané tržní postupy jsou nadto 

dovolené přímo právem EU, konkrétně nařízením MAR, které má aplikační přednost před 

právními předpisy České republiky.145 

 

3.5. Manipulace s kurzem v USA 

Manipulace s kurzem (respektive cenou) cenných papírů v USA upravuje poměrně detailně 

ustanovení § 9 Securities Exchange Act z roku 1934. Podle § 9 odst. 1 ve spojení s § 9 odst. 1 

tohoto zákona je „nelegální, pokud jakákoliv osoba přímo nebo nepřímo za využití jakýchkoli 

 
139 Pozn. za spáchání tohoto trestného činu hrozí pachateli dle § 250 odst. 1 písm. b) TZ trest odnětí svobody na šest 

měsíců až pět let či zákaz činnosti. 
140 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník, 2. vydání, Praha: C.H.Beck, 2012, s. 2549. 
141 Tamtéž, s. 2544 – 2550 
142 Tamtéž, s. 2550. 
143 Srov. čl. 5 odst. 2 písm. d) směrnice CSMAD. 
144 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník, 2. vydání, Praha: C.H.Beck, 2012, s. 2550. 
145 Srov. Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 8. března 3006, sp.zn. Pl. ÚS 50/04. 



62 

 

prostředků nebo nástrojů mezistátního obchodu nebo jakéhokoliv zařízení národní burzy nebo 

pokud jakýkoliv člen národní burzy…za účelem vytvoření nepravdivého nebo zavádějícího obrazu 

o aktivním obchodování jakéhokoliv cenného papíru odlišného od vládního cenného papíru nebo 

nepravdivého nebo zavádějícího obrazu týkajícího se trhu jakéhokoliv cenného papíru: 

a) provede jakoukoliv transakci ve vztahu k takovému cennému papíru, která 

nezahrnuje změnu skutečného vlastnického práva takového cenného papíru; 

b) zadá pokyn nebo pokyny ke koupi jakéhokoliv takového cenného papíru s vědomím, 

že pokyn nebo pokyny ke koupi jakéhokoliv takového cenného papíru jsou v podstatě 

stejného objemu, uskuteční se v zásadě ve stejný okamžik, cena bude v zásadě stejná, 

přičemž tyto pokyny byly nebo budou uskutečněny mezi stejnými či odlišnými 

stranami; 

c) zadá jakýkoliv pokyn nebo pokyny k prodeji jakéhokoliv takového cenného papíru 

s vědomím, že pokyn nebo pokyny k prodeji jakéhokoliv takového cenného papíru 

jsou v podstatě stejného objemu, uskuteční se v zásadě ve stejný okamžik, cena bude 

v zásadě stejná, přičemž tyto pokyny byly nebo budou uskutečněny mezi stejnými či 

odlišnými stranami.“ 

§ 9 odst. 3 Securities Exchange Act zakazuje jednání, které spočívá v provedení „série 

transakcí ve vztahu k jakémukoliv cennému papíru registrovanému na národní burze nebo 

jakémukoliv cennému papíru, který není takto registrován, či ve spojení s jakýmkoliv swapem 

založeným na cenném papíru nebo jakékoliv swapové dohodě založené na cenném papíru týkající 

se takového cenného papíru, které povede ke skutečnému aktivnímu obchodování či zdánlivé 

představě o aktivním obchodování takového cenného papíru nebo o zvýšení či snížení ceny 

takového cenného papíru, a to za účelem vyvolání zájmu o koupi či prodej takového cenného 

papíru ze strany ostatních (osob).“ Může jít přitom o jednání prováděné jednou osobou či více 

osobami současně. 

Výše uvedená ustanovení tudíž v zásadě postihují „fiktivní obchody“, které mohou 

mít dopad na cenu obchodovaného cenného papíru, a proto je jen správné, že je označeno za 

manipulaci.  

§ 9 odst. 3 Securities Exchange Act dále postihuje jednání, kdy dochází k „rozšiřování 

informací nebo uvádění informací do oběhu, které mají vést k tomu, aby cena takového cenného 

papíru se zvýšila či snížila z důvodu provádění operací na trhu jednou či více osobami 

prováděnými za účelem zvýšení či snížení ceny takového cenného papíru“ – postačí přitom, pokud 

bude dána pravděpodobnost, že ke snížení či zvýšení ceny dojde. Dále je také zakázáno jednání 
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spočívající v činění „prohlášení, které bylo v daném čase ve světle konkrétních okolností, za nichž 

bylo činěno, nepravdivé nebo zavádějící ve vztahu k podstatné skutečnosti“, pokud osoba, která 

takové prohlášení učinila, „věděla nebo měla rozumný důvod věřit, že se jedná o nepravdivé nebo 

zavádějící“ informace (§ 9 odst. 4 Securities Exchange Act). Mezi manipulaci patří i jednání, kdy 

dochází k „vyvolání zájmu o koupi či prodej cenného papíru registrovaného na národní burze, 

cenného papíru, který není takto registrován, swapu založeném na cenném papíru či swapové 

dohodě založené na cenném papíru, a to uváděním do oběhu či šířením informací, které mají vést 

ke zvýšení či poklesu nebo k pravděpodobnému zvýšení či poklesu ceny cenného papíru, a to 

z důvodu, že jedna či více osob prováděly operace na trhu za účelem zvýšení či snížení ceny 

cenného papíru.“  

Dle ustanovení § 9 odst. 3 až 5 Securities Exchange Act se popsaného jednání může 

dopustit dealer, broker, dealer zabývající swapy založenými na cenných papírech, či dokonce 

jakákoliv osoba prodávající či nabízející ke koupi či prodeji cenné papíry, swapy založené na 

cenných papírech či swapové dohody založené na cenných papírech. Toto jednání se činí za úplatu 

a může být spácháno přímo i nepřímo. Okruh zakázaných jednání vymezených v § 9 odst. 3 až 

5 Securities Exchange Act tedy postihuje šíření nepravdivých či zavádějících zpráv nebo 

informací.  

Další ustanovení Securities Exchange Act se zabývá zajišťováním ceny. Je tedy 

nepřípustné a nelegální, pokud „jakákoliv osoba sama či ve spojení s dalšími osobami provede 

sérii transakcí na koupi anebo prodej cenného papíru odlišného od vládního cenného papíru  za 

účelem zajištění, fixování nebo stabilizování ceny takového cenného papíru, a to za současného 

porušení předpisů a pravidel, které určí Komise jako nutné nebo vhodné ve veřejném zájmu nebo 

za účelem ochrany investorů“ (§ 9 odst. 6 Securities Exchange Act).146 Dále je v tomto ustanovení 

podrobněji vymezeno, jaké jednání konkrétně bude nezákonné při porušení předpisů a pravidel 

SEC (stanovených ve veřejném zájmu nebo za účelem ochrany investorů) – bude se jednat 

například o „transakci ve spojení s cenným papírem, při které strana této transakce získá“ pozici 

zvanou „put, call, straddle“ nebo jinou opci či právo koupě cenného papíru či právo prodat cenný 

papír jiné osobě, aniž by současně existovala povinnost odpovídající takovému právu (§ 9 odst. 6 

písm. b) bod 1A Securities Exchange Act). Ve vztahu k tzv. prodejům na krátko je zakázáno 

provádět „manipulativní krátký prodej cenného papíru“ (§  9 odst. 6 písm. d) Securities Exchange 

Act). Podle tohoto ustanovení je úkolem SEC i vydat pravidla, která budou nutná nebo vhodná 

 
146 Pozn. Komisí se rozumí SEC. 
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k zajištění vymahatelnosti, jakož i nápravných opatření při porušení § 9 odst. 6 Securities 

Exchange Act, a to ve veřejném zájmu či v zájmu ochrany investorů.  

Dojde-li k transakci porušující § 9 odst. 6 písm. a) až c), může se poškozená osoba, která 

koupila či prodala cenný papír za cenu ovlivněnou provedením příslušné transakce, u soudu 

domáhat náhrady škody, která jí vznikla v důsledku takové transakce (§ 9 odst. 6 písm. f) Securities 

Exchange Act).147 

Tuto formu manipulace lze tedy charakterizovat jako „zajišťování či fixování ceny 

cenného papíru.“ 

Securities Exchange Act obsahuje také ustanovení regulující omezení praktik ovlivňujících 

volatilitu trhu. Dle § 9 odst. 6 písm. h) bod 2i Securities Exchange Act je tedy nezákonné „užít či 

využít jakékoliv jednání nebo praktiku ve spojení s koupí nebo prodejem cenných papírů, a to 

v případě porušení předpisů nebo pravidel, které může přijmout SEC, která budou slučitelná 

s veřejným zájmem, ochranou investorů a zachováním spravedlivého trhu“. 

Pro úplnost lze doplnit, že manipulace zakazuje v rámci USA i tzv. Commodity Exchange, 

přičemž působnost patří CFTC (Commodity Futures Trading Commission). 

K postihu manipulativního podvodného jednání se často využívá i pravidlo SEC 10b-5, 

které zahrnuje manipulativní a podvodné jednání.148 Tímto způsobem SEC postihovala například 

jednání nazvané „marking the close“ (tedy obchodování těsně před uzavřením trhu ve snaze změnit 

cenu konkrétního finančního nástroje v následujícím období).149 Obchodování před koncem 

obchodního dne, respektive před uzavřením trhu, nemusí být nutně vždy manipulací s trhem – je 

proto nutno rozlišovat úmysl, s jakým byly činěny předmětné transakce. V rozhodnutí SEC v. 

Masri150 bylo konstatováno, že investor se může dopustit manipulace (v tomto případě tzv. 

marking the close), pokud provede transakci s úmyslem uměle ovlivnit cenu cenného papíru, 

nikoliv z  legitimních ekonomických důvodů.151 Podobně v případě Ernst & Ernst v. Hochfelder, 

kdy soud rozhodl, že úmysl podvést či manipulovat se vyžaduje, aby mohlo být jednání 

kvalifikováno jako porušující § 10b Securities Exchange Act a navazujícího pravidla SEC 10b-

 
147 Pozn. tuto žalobu je nutno podat nejpozději do 1 roku poté, co se poškozená osoba dozvěděla o porušení 

a nejpozději do 3 let ode dne vzniku takového porušení (§ 9 odst. 6 písm. f) Securities Exchange Act). 
148 FOX, Merritt B. A KOL.. Stock Market Manipulation and Its Regulation.L. R. Glosten and G. V. Rauterberg, co-

authors. Yale J. Reg. 35, no. 1 (2018), s. 53. Dostupné 

z: https://repository.law.umich.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2978&context=articles. 
149 Tamtéž. 
150 S.E.C v. Masri, 523 F. Supp 2d 361, 372-372 (S.D.N.Y. 2007). Markowski v. S.E.C, 274. F.3d 525, 529 

(D.C.Cir.2001). 
151 Tamtéž. 
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5.152 Nutnost prokazování tohoto úmyslu pro účely postihu manipulace s trhem dle pravidla 

SEC 10b-5, tedy úmyslu ovlivnit cenu cenného papíru provedením manipulace či 

podvodným způsobem, vnímám jako krok správným směrem. V opačném případě by bylo i 

prosté obchodování na konci obchodního dne hodnoceno jako manipulace s trhem, a to i 

v případech, kdy investor či obchodník jednoduše dříve během daného obchodního dne 

objektivně uskutečnit nemohl z časových důvodů, a proto ani nemohl plánovat jakékoliv 

protiprávní jednání. Sotva lze investory či obchodníky nutit, aby obchodovali v přesně 

vymezeném časovém úseku během obchodního dne. Domnívám se tedy, že k postihu 

manipulace s trhem dle SEC 10b-5 musí být vždy nutné zavinění pachatele, zpravidla by 

přitom mělo jít o úmysl, ale lze si představit i nedbalosti formu zavinění, kdy pachatel 

například měl vědět, že jeho jednáním bude ovlivněna cena cenného papíru. 

V rámci rozhodnutí Securities & Exchange Commission v. Resch-Cassin Co. bylo řešeno 

navyšování cenu cenného papíru ze strany manipulátorů, již se takto snažili usnadnit transakce a 

zvýšit ziskovost spojenou s daným cenným papírem „usnadnili jeho rozšiřování a zvýšili 

ziskovost.“153  Tento případ představuje, podle mého názoru, jeden z klasických případů 

manipulace s trhem. Manipulátoři tak porušili – mimo jiné – ustanovení § 9 Securities Exchange 

Act a § 10b Securities Exchange Act. 

Někteří pracovníci společnosti WAMEX Holdings, Inc. se sídlem v New Yorku se 

v období od prosince 1999 do června 2000 dopouštěli provádění manipulací, které významně 

zvýšily cenu akcií této společnosti,.154  Několik osob z této společnosti dále učinilo nepravdivá 

prohlášení prostřednictvím tisku, internetu i vůči SEC, čímž došlo k vytvoření zavádějícího dojmu 

ohledně objemu obchodů a poptávky.155 Praktika spočívající v šíření nepravdivých či zavádějících 

informací s cílem změnit cenu konkrétního cenného papíru je označována jako „pump and 

dump.“156 Lze se jí přitom dopustit i prostřednictvím sociálních sítí, například Facebooku nebo 

Twitteru.157 Tato praktika byla blíže popsána například v případu SEC v. Faisal Zafar and Sameer 

 
152 Ernst & Ernst v. Hochfelder, 425 U.S. 185 (1976). 
153 SECURITIES AND EXCHANGE COM'N v. Resch-Cassin & Co., Inc., 362 F. Supp. 964 (S.D.N.Y. 1973). 
154 U.S. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION: Litigation Release No. 20560 / May 8, 2008. In 

Sec.gov.htm [online]. 2008 [cit. 2019-04-28]. Dostupné z: 

https://www.sec.gov/litigation/litreleases/2008/lr20560.htm. 
155 Tamtéž. 
156 FAST ANSWERS: "Pump-and-Dumps" and Market Manipulations. In Sec.gov.htm [online]. 2008 [cit. 2019-04-

28]. Dostupné z: https://www.sec.gov/fast-answers/answerspumpdumphtm.html. 
157 Tamtéž. 
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Thawani.158 Pan Zafar a Thawani prováděli tuto metodu prostřednictvím internetu, přičemž 

základní schéma jimi prováděných transakcí spočívalo v tom, že: 

a) jeden z nich koupil akcie (prostřednictvím jejich účtu určeného k obchodování, jenž 

byl veden online); 

b) zaregistrovali si více uživatelských účtů (tzv. User ID), které zahrnovaly službu 

zveřejňování zpráv na „nástěnce“ (tzv. message board); 

c) prostřednictvím těchto uživatelských účtů zveřejnili množství zpráv na „nástěnce“ 

(message board), které obsahovaly nepravdivé zprávy o emitentovi, nebo kterými 

chtěli přimět investory, aby nakoupili konkrétní akcie; 

d) jakmile se zvýšila cena akcií kvůli nákupům akcií, které byly vyvolány nepravdivými 

zprávami, pan Zafar a Thawani prodali své akcie za takto zvýšenou cenu.159 

Výše uvedeným způsobem tedy Zafar a Thawani generovali rychlý zisk; poté, co prodali 

své akcie, cena akcií klesla na úroveň, jíž dosahovala před uskutečněním manipulace s jejich 

cenou, přičemž tyto výkyvy v ceně se občas projevily během jediného dne.160 SEC řešila 

samozřejmě i další případy obdobné praktiky.161 Praktika „pump and dump“ může být pro 

investory skutečně velmi nebezpečná, a to tím spíše, že řada z nich může mít tendenci se 

rychle rozhodovat na základě zpráv zveřejněných online, přičemž tyto zprávy bude 

považovat za důvěryhodné. Každý „obezřetný“ investor by si proto měl maximálně ověřovat 

důvěryhodnost zpráv, ze kterých vychází, jakož i jejich zdroj. To ostatně v USA doporučuje i 

FBI, která dokonce doporučuje, aby investor byl „vždy skeptický.“162 Na druhou stranu však 

může být velmi těžké a snad i nemožné vždy řádně zprávy vyhodnotit a určit jejich vzor, 

zejména vytvoří-li pachatel stovky uživatelských účtů, kterými šíří nepravdivé nebo 

zavádějící zprávy. Investor nemusí mít čas ani prostředky, aby byl schopen ověřit veškeré 

zprávy.  V tom právě spočívá nebezpečnost těchto praktik. Zároveň – pokud investor 

provede důkladnou analýzu zpráv – může mu uniknout příležitost provést obchod, neboť 

cena se za dobu strávenou prováděním analýz může opět změnit; na finančním trhu jsou 

velmi často potřebné rychlé reakce. Na druhou stranu by však investora měla od 

 
158 S.E.C v. Faisal Zafar a Sameer Thawani, 06 CV 06 1578.  
159 Tamtéž. 
160 Tamtéž. 
161 Srov. například S.EC v. Homeland Safety International, Inc. F/K/A Sniffex, Inc.; Mark B. Lindberg, Petar D. 

Mihaylov, Yuri Markov, Paul B. Johnson, and Nicholas V. Klausgaard and Ilona V. Klausgaard, 3:08 CV 11970. 
162 Market Manipulation (“Pump and Dump”) Fraud. In Fbi.gov [online]. [cit. 2019-04-28]. Dostupné z: 

https://www.fbi.gov/scams-and-safety/common-fraud-schemes/market-manipulation-pump-and-dump-fraud. 
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obchodování odradit pouhá skutečnost, že některé zveřejněné zprávy působí podezřele – 

proto by investor vždy měl provést minimálně analýzu určitých zpráv (pokud není schopen 

analyzovat všechny zprávy). 

V boji s manipulací s kurzem se v USA využívají občanskoprávní, správněprávní 

i trestněprávní sankce.163 Občanskoprávní postih představují žaloby dle soukromého práva (jež se 

zakládají zpravidla na porušení ustanovení 10b Securities Exchange Act).164 Za porušení zákazu 

manipulovat s trhem lze i v USA samozřejmě uložit pokutu nebo trest odnětí svobody.165 Pokuty 

dle správního práva v USA ukládá SEC.166 

Americká rozhodovací praxe a judikatura vztahující se k manipulacím s trhem je 

velmi bohatá a lze v ní nalézt řadu zajímavých případů, kterými se ostatně mohou inspirovat 

i jiné státy, a to nejen v rámci EU. Zákonná úprava obsahuje několik okruhů zakázaných 

manipulací s trhem, mezi něž lze řadit provádění fiktivních obchodů za účelem změny cen, 

praktiky zvané „wash trades“, šíření nepravdivých či zavádějících informací, praktiky 

„pump and dump“ či zajišťování cen či používání podvodných prostředků a lsti; dle těchto 

ustanovení lze proto postihovat širokou škálu jednání. Zakázaná manipulace s trhem dle 

právních předpisů USA se, dle mého názoru, v podstatných rysech podobá zakázané 

manipulaci s trhem dle nařízení MAR – lze říci, že typově se jedná o obdobná jednání. § 10b 

Securities Exchange Act však obsahuje natolik obecnou úpravu, že na jeho základě lze 

postihovat i jiné – v zákoně přesně nedefinované – jednání, v němž bude spatřována 

manipulace s trhem. Konkrétní případy manipulací tedy blíže vymezují soudní rozhodnutí 

a rozhodovací praxe. 

 

 

 
163 CHITIMIRA, Howard. Overview of the Federal Prohibition on Market Abuse in the United States of 

America [online]. [cit. 2019-04-28], s. 11. Dostupné z: 

http://www.mcser.org/journal/index.php/mjss/article/viewFile/2465/2433. 
164 Tamtéž 
165 Tamtéž. 
166 Tamtéž. 
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4. Churning (nadměrné obchodování) 

Mezi další „nekalé praktiky“ bývá řazen tzv. churning neboli „nadměrné obchodování“ 

provozované za účelem zisku obchodníka z provizí. Jednoduchá definice tohoto anglického 

pojmu, uvedená v obecně užívaném slovníku Cambridge, definuje tuto jako nelegální praktiku 

obchodníků s cennými papíry spočívající v nákupu a prodeji investic klientů častěji, než je nutné, 

a to za účelem získání finančních prostředků z důvodu vyplácení provizí (za takové obchody).167 

Touto praktikou (nazývanou i jako „čeření“) bývá doplňováno i zneužívání majetku zákazníka.168 

ČNB tuto praktiku obecně vymezuje jako „nezákonnou praktiku některých obchodníků 

s cennými papíry, která spočívá v nadměrném obchodování na účtu zákazníka. Zákazník tak 

zaplatí vyšší provize za uskutečnění obchodů. Přitom není rozhodující, zda je obchodování ztrátové 

či ziskové. Určení, zda obchodování na účtu zákazníka je možné považovat za nadměrné, či nikoliv, 

se provádí zejména na základě dvou ukazatelů, a to obratu na účtu zákazníka a výše nákladů ve 

vztahu k průměrné hodnotě majetku na účtu zákazníka. Přitom je nezbytné prokázat rovněž 

odpovědnost obchodníka s cennými papíry za nadměrné obchodování, tzn. zda mohl intenzitu 

obchodování na účtu zákazníka nějakým způsobem ovlivnit.“169 Riziko churningu bude tedy 

rozhodně existovat, budou-li obchodníci odměňováni na bázi provizí za uskutečněné obchody. 

Stanovit, zda lze obchodování na účtu zákazníka považovat za nadměrné, či nikoliv, je možné 

zejména na základě dvou ukazatelů, kterými jsou: 

i. obrat na účtu zákazníka; a 

ii. výše nákladů ve vztahu k průměrné hodnotě majetku na účtu zákazníka.170 

V každém konkrétním případě je při splnění výše uvedených ukazatelů zároveň nutné 

prokázat i „odpovědnost obchodníka s cennými papíry za nadměrné obchodování, tzn. zda mohl 

intenzitu obchodování na účtu zákazníka nějakým způsobem ovlivnit.“171 

V USA se dále rozlišuje, zda jde o tzv. churning, nebo o nadměrné obchodování. Churning 

je totiž nadměrným obchodováním, které obchodník vykonává za účelem zisku provizí172. Pojem 

 
167 „the illegal practice by stockbrokers of buying and selling a client's investments more often than necessary, in 

order to make more money in commissions“. churning Meaning in the Cambridge English Dictionary. Cambridge 

Dictionary. English Dictionary, Translations & Thesaurus [online]. Copyright © Cambridge University Press [cit. 

08.08.2018]. Dostupné z: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/churning. 
168 MUSÍLEK, P. Trhy cenných papírů. Druhé, aktualizované a rozšířené vydání. Praha : Ekopress,2011, str. 114.  

ISBN 978-80-86929-70-5. 
169 Slovník. In Cnb.cz [online]. [cit. 2019-09-1]. Dostupné z: https://www.cnb.cz/cs/obecne/slovnik/. 
170 Tamtéž. 
171 Tamtéž. 
172 Churned or Traded? The Law of the Financial Markets [online]. Copyright © 2018. In seclaw.com [cit. 

11.08.2018]. Dostupné z: http://www.seclaw.com/598churning/.  
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„nadměrné obchodování“ označuje jakékoliv nadměrné obchodování, které obchodník 

nevykonává za účelem generace zisku z provizí.  

 

4.1. Právní úprava churningu  

V České republice se definicí churningu detailněji zabývala bývalá Komise pro cenné 

papíry, která ve svém stanovisku č. STAN /1/2006 ze dne 8. 2. 2006 (dále jen „Stanovisko STAN 

1/2006“) vymezila tuto praktiku následovně: „Churning je neetická praktika spočívající 

v nadměrném obchodování na účtu zákazníka obchodníka s cennými papíry. Negativní následek 

pro zákazníka spočívá v placení vyšších provizí obchodníkovi s cennými papíry za uskutečnění 

obchodů na jeho účet, úroků při obchodování na úvěr, poplatků trhu, případně jiných poplatků. 

Vyšší náklady spojené s obchodováním vedou k potřebě dosažení vyšších výnosů, aby obchodování 

bylo pro zákazníka ziskové.“173  

Komise pro cenné papíry ve Stanovisku STAN 1/2006 nejen popsala znaky jednání 

zakládajícího churning, ale i identifikovala zákonné ustanovení, které obchodník s cennými papíry 

takovým jednáním poruší. Komise pro cenné papíry zároveň v tomto svém Stanovisku STAN 

1/2006  totiž vyslovila závěr, že „churning je zvláště závažným porušením povinnosti stanovené 

obchodníkovi s cennými papíry“174 v § 15 odst. 1 písm. a) ZPKT, které obchodníkovi s cennými 

papíry ukládá poskytovat investiční služby s odbornou péčí. V tomto směru dal Komisi pro cenné 

papíry za pravdu i Nejvyšší správní soud, dle kterého obchodník s cennými papíry poruší § 15 

odst. 1 písm. a) ZPKT (v té době se jednalo o znění účinné do 30. 6. 2008), pokud „provádí 

obchody s investičními nástroji na účet zákazníků se střední a vysokou averzí k riziku v 

nepřiměřeně vysoké frekvenci (tzv. churning), aniž by tyto zákazníky o rizicích nadměrného 

obchodování poučil, tak, že maximalizuje svůj příjem z účtovaných poplatků za tyto obchody, a 

tím způsobí zákazníkům nepřiměřené náklady“.175 Nejvyšší správní soud v tomto svém rozsudku 

kladl důraz i na skutečnost, že obchodník s cennými papíry v daném případě neplnil vůči svým 

zákazníkům informační povinnost dle § 15i ZPKT, tj. zákazníky neupozornil na nevhodnost 

obchodů a později informoval o překročení limitů nadměrného obchodování – ve vztahu k této 

informaci se Nejvyšší správní soud ztotožnil se závěrem bankovní rady ČNB (která byla v tomto 

sporu žalovanou), dle kterého „obecné upozornění na skutečnost, že někteří zákazníci překračují 

 
173 KCP (2006): Stanovisko STAN/1/2006. [on-line], Praha, Komise pro cenné papíry, 2006, [cit. 2018-11-02]. 

Dostupné z: http://www.gfo.cz/files/get_dms_file347.pdf. 
174 Tamtéž. 
175 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. června 2016, č.j. 4 As 29/2016-47. 
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limitní hodnoty ukazatelů nadměrného obchodování, nemůže bez bližšího vysvětlení splnit účel 

upozornění. Nejedná se totiž vůbec o upozornění na skutečnost, že obchod neodpovídá znalostem 

a zkušenostem zákazníka. Účelem upozornění je poskytnout zákazníkům možnost, aby se rozhodli 

kvalifikovaně“. Upozorní-li tedy obchodník s cennými papíry na překročení limitů, je nutné toto 

při posuzování churningu nahlížet z toho pohledu, zda zákazník může takovému upozornění 

porozumět natolik, aby se mohl kvalifikovaně rozhodovat. Mám za to, že dopouští-li se 

obchodník churningu, nemůže v podstatě takové vysvětlení zákazníkovi nikdy poskytnout, 

aniž by zákazník minimálně pojal podezření na nekalé jednání obchodníka. Z vysvětlení 

obchodníka by tudíž mělo v takovém případě zákazníkovi vyplývat, že na účtu zákazníka 

jsou prováděny „zbytečné“ obchody. Nemá-li zákazník žádné znalosti a zkušenosti 

o prováděných obchodech, mělo by být takové vysvětlení dle mého názoru formulováno tak, 

aby odpovídalo rozumu průměrného člověka (ve smyslu § 4 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů). 

Je ovšem nutné zdůraznit, že ustanovení § 15 odst. 1 ZPKT bylo několikrát novelizováno. 

Nejvyšší správní soud vycházel v citovaném rozsudku z následujícího znění § 15 odst. 1 písm. a) 

ZPKT platného do 30. 6. 2008: „Obchodník s cennými papíry je povinen poskytovat investiční 

služby s odbornou péčí spočívající zejména v kvalifikovaném, čestném a spravedlivém jednání 

v nejlepším zájmu zákazníků a řádného fungování trhu“. Následně v období od 1. 7. 2008 do 2. 1. 

2018 se jednalo o ustanovení § 15 odst. 1 ZPKT, které znělo následovně: „Obchodník s cennými 

papíry jedná kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a v nejlepším zájmu zákazníků, zejména plní 

povinnosti stanovené v tomto oddílu“ (tj. jedná v souladu s pravidly jednání obchodníka s cennými 

papíry se zákazníky v oddílu 5 ZPKT). S účinností od 3. 1. 2018 zní ustanovení § 15 odst. 1 ZPKT 

následovně: „Obchodník s cennými papíry poskytuje investiční služby s odbornou péčí. 

Poskytování investičních služeb s odbornou péčí znamená, že obchodník s cennými papíry jedná 

kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a v nejlepším zájmu zákazníků, zejména plné povinnosti 

stanovené v tomto oddílu“ (tj. jedná v souladu s pravidly jednání obchodníka s cennými papíry se 

zákazníky v oddílu 5 ZPKT). Při porovnání těchto znění je jednoznačné, že žádnou novelizací 

nebyla provedena zásadní úprava, která by vedla k tomu, že v důsledku churningu by nebylo 

porušeno ustanovení § 15 odst. 1 ZPKT. Lze tedy zobecnit, že veškerá výše uvedená znění 

citovaného ustanovení postihují jednání obchodníka s cennými papíry, které není čestné, není 

spravedlivé, není kvalifikované a je v rozporu s nejlepším zájmem zákazníka. V případě churningu 

z hlediska české právní úpravy musí tedy obchodník s cennými papíry jednat nekvalifikovaně, 

nečestně, nespravedlivě a v rozporu s nejlepším zájmem zákazníka. 
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Kvalifikované jednání je pokládáno za odraz „odpovědnosti, kterou obchodník s cennými 

papíry nese za úroveň a kvalitu poskytovaných služeb jakožto profesionální, vysoce specializovaný 

subjekt. Má tak velmi úzký vztah k právu zákazníka očekávat, že obchodník s cennými papíry 

zákazníkův příkaz provede včas a řádně.“176 Při churningu však obchodník s cennými papíry 

neprovádí pokyny zákazníka „řádně“. Provádění churningu považuji za vysoce 

neprofesionální taktiku, která z povahy věci vylučuje kvalifikované jednání obchodníka 

s cennými papíry. 

Ztotožňuji se se závěrem, že v čestném jednání emanuje „základní zásada obchodního 

styku, totiž zásada důvěry a poctivosti. Jsou s ní především spojeny povinnosti upozorňovat na 

důležité informace a právní důsledky spojené s poskytovanými službami“177. Provádění 

churningu ve vztahu k zákazníkovi bezpochyby není poctivé jednání. V průběhu 

nadměrného obchodování může obchodník s cennými papíry taktéž zamlčet či alespoň 

zkreslit určité informace poskytované zákazníkovi, aby churning před zákazníkem skryl. 

Lze tudíž bezesporu uzavřít, že churning nemůže představovat čestné jednání. 

Spravedlivé jednání je taktéž značně široký pojem. Zahrnuje samozřejmě objektivní 

jednání, zákaz diskriminace a rovný přístup k zákazníkům.178 Nicméně zákaz diskriminace a rovný 

přístup nevystihuje zcela povahu spravedlivého jednání při posuzování churningu – nejde pouze 

o rovnost před zákonem. V tomto smyslu je vhodné pojem spravedlnosti opět spojit s „poctivostí“ 

či „férovostí“. Již římský právník Ulpian chápal spravedlnost jako souhrn těchto požadavků: 

„Poctivě žít, nikomu neškodit, každému dávat, co mu patří.“179 Churning je bezpochyby 

nepoctivé jednání, které škodí zákazníkovi; není ani spravedlivé, aby obchodník s cennými 

papíry obdržel odměny (provize) za nepoctivé jednání, jehož účelem je pouze provádět 

obchody za účelem generování provize. 

Churning rovněž není v „nejlepším zájmu zákazníka“ – je to právě naopak, churning je 

v rozporu se zájmem zákazníka a v zájmu obchodníka s cennými papíry, který se takto na úkor 

zákazníka obohacuje. Obchodník s cennými papíry nikdy nemůže jednat kvalifikovaně, 

dopouští-li se k tíži zákazníka nadměrného obchodování. 

 
176 HUSTÁK, Zdeněk. ŠOVAR, Jan. FRANĚK, Michael. SMUTNÝ, Aleš. CETLOVÁ, Klára.  DOLEŽALOVÁ, 

Daniela. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s.197.200. ISBN 

978-80-7400-433-9. 
177 Tamtéž. 
178 Tamtéž. 
179  Digesta I.1.1. Cit. u Sokol, Moc, peníze a právo. Praha 2007, str. 233. 
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Lze shrnout, že churning skutečně představuje jednání, které porušuje § 15 odst. 1 ZPKT 

(respektive jednání, které v době do 30. 6. 2008 porušovalo § 15 odst. 1 písm. a) ZPKT). 

Výše uvedené Stanovisko STAN 1/2006 samozřejmě není právně závazné, nicméně 

z výkladového hlediska ho lze, dle mého názoru, považovat za zásadní i v současné době. 

Domnívám se totiž, že při identifikaci churningu lze z tohoto Stanoviska STAN 1/2006  

zpravidla nadále vycházet. Je přitom samozřejmé, že před jakýmkoliv stanoviskem má vždy 

přednost právní úprava, dle níž musí být v praxi rozhodováno. Primárně je nutno tedy vždy 

posuzovat, zda jednání obchodníka s cennými papíry je jednáním v rozporu s odbornou péčí 

dle § 15 odst. 1 ZPKT.  Východiska uvedená ve Stanovisku STAN 1/2006 však mohou 

soudům či České národní bance poskytnout určitá vodítka. 

I v USA se obchodník s cennými papíry dopustí nadměrného obchodování, pokud se 

zabývá nadměrným nakupováním a prodáváním cenných papírů na účtu zákazníka převážně za 

účelem generování provizí ve prospěch obchodníka s cennými papíry. Komise pro cenné papíry 

v USA (angl. Securities and Exchange Commission, dále jen „SEC“) přistupuje k churningu zcela 

jednoznačně jako k praktice nejen nezákonné, ale i neetické.180  

Provádění churningu v USA zakládá porušení tzv. pravidla SEC označeného 15c-1-7 

(navazující na ustanovení § 15c zákona Securities Exchange Act z roku 1934, jehož účelem je 

i zamezení manipulativních, klamavých nebo jiných podvodných prostředků nebo záměrů ze 

strany jednotlivých obchodníků181).  

Zmíněné pravidlo SEC, které je porušeno v důsledku churningu, zní v překladu do českého 

jazyka následovně: „Pojem manipulativní, klamavý nebo jiný podvodný prostředek či záměr, jak 

je tento pojem použit v ustanovení § 15c Securities Exchange Act z roku 1934, zahrnuje jakékoliv 

jednání zprostředkovatele, obchodníka s cennými papíry nebo obchodníka s cennými papíry 

územní samosprávy určené k provedení na účtu zákazníka, ke kterému takový zprostředkovatel, 

obchodník s cennými papíry nebo obchodník s cennými papíry územní samosprávy (nebo jeho 

zmocněnec či zaměstnanec) nabyl jakékoliv diskreční oprávnění, které mu umožňuje provést 

jakékoliv transakce, nákupy nebo prodeje, které jsou nadměrné svou velikostí či frekvencí ve 

vztahu k finančním prostředkům zákazníka nebo ve vztahu k charakteru účtu zákazníka. Pojem 

manipulativní, klamavý nebo jiný podvodný prostředek či záměr, jak je použit v ustanovení §  15c 

odst. 1 Securities Exchange Act z roku 1934, zahrnuje jakékoliv jednání zprostředkovatele, 

 
180 Churned or Traded? The Law of the Financial Markets [online]. Copyright © 2018. In seclaw.com [cit. 

11.08.2018]. Dostupné z: http://www.seclaw.com/598churning/. 
181 USA.  Securities Exchange Act of 1934 (P.L. 73-291, 48 Stat. 881). 
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obchodníka s cennými papíry nebo obchodníka s cennými papíry územní samosprávy určené 

k provedení na účtu zákazníka, ke kterému takový zprostředkovatel, obchodník s cennými papíry 

nebo obchodník s cennými papíry územní samosprávy (nebo jeho zmocněnec či zaměstnanec) 

nabyl jakékoliv diskreční oprávnění, které mu umožňuje provést transakci spočívající v koupi nebo 

v prodeji, pokud okamžitě po provedení takové transakce takový zprostředkovatel, obchodník 

s cennými papíry nebo obchodník s cennými papíry územní samosprávy neučiní záznam o takové 

transakci, který zahrnuje jméno zákazníka, název, cenu cenného papíru, jakož i datum a čas, kdy 

se tato transakce uskutečnila.“ 

Lze zobecnit, že churning v USA zakládá jednání spočívající v provedení transakce, která 

je nadměrná ve vztahu k účtu zákazníka, pokud obchodník vykonává tzv. diskreční oprávnění nad 

účtem zákazníka (tedy pokud vykonává kontrolu nad účtem zákazníka). Nad rámec toho se za 

porušení shodného ustanovení jako churning v USA považuje i jednání, kdy obchodník s cennými 

papíry neučiní záznam o transakci se stanovenými náležitostmi. Dle mého názoru by mohlo být 

užitečné postihovat opomenutí učinit záznam o provedené transakci za přestupek i v České 

republice; v takovém záznamu by mohl obchodník s cennými papíry i stručně popsat, proč 

dle jeho názoru nejde o nadměrné obchodování, a jak byl zákazník o charakteru obchodu 

informován. Skutková podstata opomenutí učinit záznam by se ovšem měla lišit od skutkové 

podstaty churningu, neboť z povahy věci se o churning v tomto případě nemusí vůbec 

jednat. Zároveň by za přestupek spočívající v neučinění záznamu o transakci měla být 

ukládána nižší sankce než za churning. Vynucování, aby obchodníci s cennými papíry 

transakce pečlivě zaznamenávali, může významně přispět k prevenci churningu. I kdyby 

tedy neexistoval postih za opomenutí učinit záznam, mohli by obchodníci s cennými papíry 

v rámci svých interních předpisů zvážit, zda takovou povinnost nezavést ve svých vnitřních 

předpisech. 

 

4.2. Znaky churningu 

Za základní znaky churningu Komise pro cenné papíry ve svém Stanovisku STAN 1/2006 

označila: 

a) kontrolu obchodníka s cennými papíry nad účtem zákazníka; 

b) odpovědnost za správní delikt (v současné době se však již nejedná o odpovědnost 

za správní delikt, ale o odpovědnost za přestupek); a 
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c) nadměrné obchodování182. 

Podobně jako v České republice se i v USA rozlišují znaky churningu.183 Churningem 

a jeho znaky se v USA podrobně zabývá judikatura. Za churning se obecně v judikatuře označuje 

jednání, kdy obchodník uzavírá obchody a obhospodařuje účet zákazníka za účelem generování 

provizí a v rozporu se zájmy zákazníka.184 Obchodník s cennými papíry odpovídá za churning, 

pokud (i) obchodování na účtu zákazníka bylo nadměrné ve světle jeho investičních cílů, pokud 

(ii) dotyčný obchodník vykonává kontrolu nad obchodováním na tomto účtu a pokud (iii) 

obchodník jedná s úmyslem podvést zákazníka nebo se svévolnou a lehkovážnou lhostejností vůči 

zájmům zákazníka.185 Mezi znaky churningu v USA tedy patří: 

a) diskreční oprávnění, jinými slovy, kontrola nad účtem zákazníka;186 

b) nadměrnost obchodování; 

c) úmysl obchodníka „podvést“ zákazníka187, respektive obchodování se svévolnou 

a lehkovážnou lhostejností vůči zájmům zákazníka.188 

Znaky churningu v USA se tudíž do určité míry podobají znakům churningu, které jsou 

používány v České republice a které Komise pro cenné papíry vymezila ve Stanovisku STAN 

1/2006. Zásadnější odlišnost ovšem spatřuji ve znaku uvedeném výše pod bodem c), tedy 

v úmyslu obchodníka podvést zákazníka či v obchodování se svévolnou a lehkovážnou 

lhostejností vůči zájmům zákazníka – tyto znaky lze dle české právní terminologie označit 

za zavinění. V rámci odpovědnosti za přestupek v České republice by mělo být samozřejmě 

prokázáno i zavinění (úmyslné či nedbalostní). Znak spočívající v „odpovědnosti za 

přestupek“ dle Stanoviska STAN 1/2006 lze proto chápat jako širší pojem, který zahrnuje 

úmysl i lhostejnost ve vztahu k zájmům zákazníka. Mám proto za to, že pro účely českého 

 
182 KCP (2006): Stanovisko STAN/1/2006. [on-line], Praha, Komise pro cenné papíry, 2006, [cit. 2018-11-02]. 

Dostupné z: http://www.gfo.cz/files/get_dms_file347.pdf. 
183 Churned or Traded? The Law of the Financial Markets [online]. Copyright © 2018. In seclaw.com [cit. 

11.08.2018]. Dostupné z: http://www.seclaw.com/598churning/. 
184 Srov. McNeal v. Paine, Webber, Jackson & Curtis, Inc., supra, 598 F.2d at 890 n.1 (5th Cir. 1979). Mihara v. 

Dean Witter & Co., Inc., 619 F.2d 814, 820 (9th Cir. 1980). 
185 Mihara v. Dean Witter a kol.., Inc., supra, 619 F.2d at 821. Rolf v. Blyth, Eastman, Dillon & Company, Inc., 424 

F.Supp. 1021, 1039-1040 (S.D.N.Y.,1977). Miley v. Oppenheimer & Company, Inc., cited at 637 F.2d 318 (5th Cir. 

1981). 
186 USA.  Securities Exchange Act of 1934 (P.L. 73-291, 48 Stat. 881). Churned or Traded? The Law of the Financial 

Markets [online]. Copyright © 2018. In seclaw.com [cit. 11.08.2018]. Dostupné z: 

http://www.seclaw.com/598churning/. 
187 Tamtéž. 
188 Mihara v. Dean Witter & Co., Inc., supra, 619 F.2d at 821. Rolf v. Blyth, Eastman, Dillon & Company, Inc., 424 

F.Supp. 1021, 1039-1040 (S.D.N.Y.,1977). Miley v. Oppenheimer & Company, Inc., cited at 637 F.2d 318 (5th Cir. 

1981). 
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právního řádu je vhodnější řadit mezi znaky churningu „odpovědnost za přestupek“ než 

pouhý úmysl podvést zákazníka či lhostejnost vůči zájmům zákazníka. V rámci právního 

řádu USA se ovšem naopak může jevit vhodnější poukazovat právě pouze na způsob zavinění 

obchodníka s cennými papíry než na jeho „odpovědnost“ jako celek.  

Výše uvedené znaky churningu jsou, dle mého názoru, nastaveny zcela správně. De 

lege ferenda je na místě si položit otázku, zda je skutečně vhodné, aby churning byl 

postihován dle § 15 odst. 1 ZPKT a aby rozhodovací praxe nad rámec tohoto ustanovení 

dovozovala znaky churningu, které v tomto ustanovení nemají přímo oporu. Dle mého 

názoru by bylo vhodnější, kdyby byla v ZPKT formulována samostatná skutková podstata 

churningu, v níž by byly stanoveny jeho znaky, tedy kontrola nad účtem zákazníka 

a nadměrnost obchodování. Skutková podstata tohoto přestupku by mohla znít tak, že jde 

o „jednání obchodníka s cennými papíry: 

a) které porušuje § 15 odst. 1 tohoto zákona;189 

b) kterým obchodník provádí nadměrné obchodování na účtu zákazníka za účelem 

zisku z provizí za uskutečněné obchody, vykonává-li obchodník s cennými papíry 

kontrolu nad účtem zákazníka.“ 

Pro úplnost lze konstatovat, že nad rámec výše uvedených znaků (vyžadovaných dle 

federálních právních předpisů USA) bude obchodník ve většině případů odpovídat za porušení tzv. 

fiduciary duty ve vztahu k zákazníkovi.190 

 

4.2.1. Kontrola nad účtem zákazníka 

Obchodník s cennými papíry se může dopustit churningu jen a pouze v případě, že má nad 

účtem zákazníka odpovídající kontrolu (tedy že „obhospodařuje účet zákazníka na základě 

vlastního uvážení“191). Jinými slovy, aby měl obchodník s cennými papíry takovou kontrolu nad 

účtem zákazníka, musí rozhodovat o provedení nákupů či prodejů, jejich objemu či frekvenci. 

Obchodník s cennými papíry však může vykonávat kontrolu nad účtem zákazníka i v případě 

uzavření komisionářské smlouvy, pokud se prokáže, že se zákazník ve většině obchodů řídil 

doporučeními obchodníka s cennými papíry.192 Pokud by obchodník s cennými papíry nemohl 

takovou kontrolu vykonávat, nebylo by žádoucí ani spravedlivé, aby byl za churning 

 
189 Pozn. ZPKT. 
190 Srov. Miley v. Oppenheimer & Company, Inc., cited at 637 F.2d 318 (5th Cir. 1981). 
191 KCP (2006): Stanovisko STAN/1/2006. [on-line], Praha, Komise pro cenné papíry, 2006, [cit. 2018-11-02]. 

Dostupné z: http://www.gfo.cz/files/get_dms_file347.pdf. 
192 Tamtéž. 
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postihován. Jestliže by došlo k nadměrnému obchodování v situaci, kdy o provádění 

obchodů rozhoduje výlučně zákazník bez vlivu obchodníka s cennými papíry, nebylo by 

ostatně možné obchodníkovi s cennými papíry vytýkat, že jednal nečestně, nekvalifikovaně, 

nespravedlivě či v rozporu s nejlepším zájmem zákazníka ve smyslu § 15 odst. 1 ZPKT (za 

předpokladu, že se obchodník s cennými papíry takového jednání nedopustil i jinak). 

Obchodníci s cennými papíry často tvrdí v případě sporu o to, zda se churningu dopustili, 

či nikoliv, že jejich klient je osobou zkušenou v oboru investování s konkrétními investičními 

nástroji, že mu byla známa povaha obchodů, nebo dokonce že klient sám zadával investiční 

pokyny (dle svého vlastního uvážení).193 Takovou argumentací je zjevně sledováno vyloučení 

jednoho ze zásadních znaků churningu, tedy znaku spočívající v kontrole obchodníka 

s cennými papíry nad účtem zákazníka. Obchodník s cennými papíry se proto, dle mého 

názoru, nedopouští churningu za předpokladu, že byl skutečně pouhým „vykonavatelem“ 

pokynů zákazníka, jenž si sám vyhodnocuje situaci na trhu s investičními nástroji, a na 

základě takového zhodnocení se samostatně – bez jakékoliv asistence obchodníka s cennými 

papíry – rozhoduje, jaké investiční nástroje prodá nebo nakoupí, přičemž následně pouze 

zadá obchodníkovi s cennými papíry pokyn k provedení takové transakce, který pouze dle 

pokynu zákazníka transakci provede. Naopak pouhá skutečnost, že zákazník má potřebné 

znalosti o investování s konkrétním produktem, nemůže vést sama o sobě k tomu, že se 

o churning nejednalo. 

V konkrétním případě nemusí být míra kontroly nad účtem zákazníka ze strany 

obchodníka s cennými papíry zcela zjevná, a proto bude nezbytné se touto otázkou detailněji 

zabývat. Může být obtížné stanovit, v jakých případech obchodník s cennými papíry 

disponuje dostatečnými kontrolními oprávněními nad účtem zákazníka, aby mohl být 

shledán odpovědným za churning. Jistě může nastat situace, kdy o provedení všech transakcí 

rozhoduje klient, avšak obchodník s cennými papíry udílí zákazníkovi neformální rady či 

mu sděluje své názory o obchodovaných investičních nástrojích či o očekávaném budoucím 

vývoji na trhu, na jejichž základě zákazník udílí pokyny k provádění obchodníkem 

doporučených transakcí. Zákazník přitom považuje obchodníka s cennými papíry za 

nestranného a čestného profesionála, a proto závěrům obchodníka s cennými papíry věří 

a řídí se jimi, aniž by tušil, že obchodník s cennými papíry sleduje pouhé zvyšování počtu 

 
193 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 10. dubna 2018, č.j. Afs 168/2016 – 163. 
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obchodů, což mu generuje zisk, a to na úkor zákazníka. I tyto případy budou zpravidla 

představovat churning. 

Komise pro cenné papíry dokonce stanovila pro míry vlivu (kontroly) obchodníka 

s cennými papíry na klienta deset faktorů, a to: „informovanost zákazníka, předchozí zkušenost 

zákazníka s cennými papíry, míra důvěry vkládaná zákazníkem do obchodníka, procento obchodů 

uskutečněných na doporučení obchodníka, množství času věnované zákazníkem vlastní nezávislé 

analýze, konkludentní souhlas zákazníka s provedením obchodu, pokud byl vědomě učiněn a pokud 

doporučení obchodníka obsahovalo všechny podstatné údaje, předchozí schválení obchodu 

zákazníkem, současné vedení účtů otevřených zákazníkem u více než jednoho obchodníka, 

pravdivost a přesnost informací podávaných obchodníkem zákazníkovi, ekonomický základ a 

vhodnost strategie obchodování, pokud byla zákazníkovi doporučena obchodníkem“194. Je patrné, 

že zpravidla nebudou veškeré tyto faktory splněny stoprocentně. Komise pro cenné papíry 

neuvedla, jak konkrétně se má splnění těchto faktorů posuzovat. Domnívám se, že nelze 

stanovit přesnou procentuální či jinak kvantitativně vyjádřenou hranici pro určení míry 

kontroly nad účtem zákazníka – taková matematicky vyjádřená hranice by nemohla 

vystihnout okolnosti konkrétního případu, a proto by mohla být nespravedlivá. Řada 

z těchto údajů bude navíc pro obchodníka s cennými údaji obtížně zjistitelná (například 

obchodník s cennými papíry nemůže vědět, kolik času sám zákazník věnoval vlastní analýze 

(ledaže mu to zákazník sdělí – pak ale obchodník s cennými papíry nemůže vědět s jistotou, 

zda zákazník mluví pravdu). Ačkoliv všechna kritéria uvedená Komisí pro cenné papíry lze 

jistě využít při vyhodnocování míry vlivu obchodníka na účet zákazníka, zvláštní zřetel by, 

dle mého názoru, měl být kladen: 

• na posouzení informovanosti zákazníka a na pravdivost a přesnost informací 

poskytovaných obchodníkem; 

• na způsob udílení pokynů (zda pokyny udílí zákazník bez rad obchodníka či na 

rady obchodníka nebo zda pokyny udílí sám obchodník dle svého uvážení); a 

• na procento uskutečněných obchodů na doporučení obchodníka (pokud bylo na 

doporučení obchodníka učiněno více než 50 %, tedy většina, lze uvažovat o tom, 

že obchodník má již větší vliv na účet zákazníka). 

Z mého pohledu ovšem ani vyhodnocení míry naplnění výše uvedených faktorů 

uvedených Komisí pro cenné papíry nemůže vždy jednoznačně určit, zda se jednalo 

 
194 KCP (2006): Stanovisko STAN/1/2006. [on-line], Praha, Komise pro cenné papíry, 2006, [cit. 2018-11-02]. 

Dostupné z: http://www.gfo.cz/files/get_dms_file347.pdf. 
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o churning, či nikoliv, ale je nutné přihlížet i k dalším okolnostem konkrétního případu. 

Mezi tyto konkrétní okolnosti mohou patřit i určité charakterové rysy konkrétního 

zákazníka či jeho životní situace. Třebaže na první pohled to může vypadat tak, že 

k churningu nedochází, může být konkrétní zákazník snáze ovlivnitelný – tato ovlivnitelnost 

může být i krátkodobá (může nastat i vlivem tíživé životní situace, jíž může být například 

smrt blízké osoby). Není vyloučeno, že obchodník s cennými papíry toho využije a začne 

provádět nadměrné obchody, ačkoliv se formálně míra vlivu obchodníka s cennými papíry 

na účet zákazníka jeví jako nízká. V takovém případě by ale měl obchodník s cennými 

papíry odpovídat za churning pouze v případě, že o takových zvláštních okolnostech na 

straně klienta věděl nebo musel vědět. 

Jako vodítko při posuzování míry kontroly obchodníka lze dále využít následující závěr 

Nejvyššího správního soudu: „je celkem pochopitelné, že příslušný obchodník nikdy nebude mít 

kontrolu nad účtem zákazníka v tom smyslu, že by tento účet přímo svým jednáním ovládal... 

Zmiňovaná kontrola nad účtem je dostatečně rozvedena v odůvodnění napadeného rozhodnutí 

a jedná se o kontrolu nepřímou (faktickou), která v tomto případě byla zjišťována z pokynů 

k provedení obchodů zadaných zákazníkem, a to především z nahrávek komunikace mezi makléři 

a zákazníkem, a z aktivity makléřů stěžovatelky na provádění obchodů (nikoliv zákazníka).“195  

Z citovaného rozhodnutí je zřejmé, že postačí, vykonává-li obchodník s cennými papíry 

kontrolu nepřímou, již lze zjistit i z nahrávek mezi obchodníkem s cennými papíry a zákazníkem. 

Za účelem prokázání výkonu kontroly ze strany obchodníka s cennými papíry lze samozřejmě 

využít i další důkazní prostředky, kterými mohou být typicky další dokumenty či informace 

poskytnuté ze strany obchodníka s cennými papíry či investičního zprostředkovatele, či svědecké 

výpovědi zákazníků nebo jiných osob, jež mají potřebné informace (například zaměstnanců či 

bývalých zaměstnanců obchodníka s cennými papíry apod.). 

Jako důkazní prostředek o výkonu kontroly může jistě posloužit i obsah komisionářských 

smluv uzavřených mezi zákazníkem a obchodníkem s cennými papíry.196 Jistě není vyloučeno, 

že v určitých případech obchodník s cennými papíry skutečně kontrolu nad účtem 

zákazníka nemá, tedy kdy o provedení obchodů rozhoduje fakticky klient dle svého uvážení, 

a to bez doporučení či rad ze strany obchodníka s cennými papíry. Pokud obchodník 

s cennými papíry má pouze plnit pokyny klienta, lze pro důkazní účely jednoznačně 

doporučit, aby smlouva uzavíraná mezi obchodníkem s cennými papíry a zákazníkem byla 

 
195 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 10. dubna 2018, č.j. 3 Afs 168/2016 – 163. 
196 Např. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 15. listopadu 2017, č.j. 1 Afs 205/2017 – 65. 
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vždy formulována tak, aby z ní bylo jasné, že obchodník s cennými papíry nemá kontrolu 

nad účtem zákazníka. 

Dle mého názoru budou mezi náročné případy z hlediska dokazování patřit situace, 

kdy obchodník s cennými papíry fakticky nevykonává kontrolu nad účtem zákazníka, 

ačkoliv ze smlouvy uzavřené mezi obchodníkem s cennými papíry a zákazníkem takové 

kontrolní oprávnění obchodníka s cennými papíry vyplývá. I uzavřená smlouva bude totiž 

jedním z důkazních prostředků. Obchodníkům s cennými papíry lze proto pro takové 

případy doporučit, aby ve smlouvách uzavíraných se zákazníky vždy pečlivě vymezili rozsah 

kontrolních oprávnění obchodníka s cennými papíry nad účtem zákazníka. V rámci 

organizačních vnitřních předpisů či smluv se svými pracovníky by měl obchodník s cennými 

papíry uložit svým pracovníkům povinnost hlásit veškeré změny v rozsahu kontrolních 

oprávnění nad účtem zákazníka. Zároveň by měl obchodník s cennými papíry pravidelně po 

uzavření smlouvy ověřovat, zda se pověřený pracovník obchodníka s cennými papíry 

nedohodl se zákazníkem na odlišném způsobu obchodování (tj. zda oproti ustanovení ve 

smlouvě nezadává ve většině případů pokyny sám klient, aniž by mu obchodník s cennými 

papíry tyto obchody doporučoval). Jestliže dojde ke změně v rozsahu kontrolních oprávnění 

obchodníka s cennými papíry na účtu zákazníka, měl by obchodník s cennými papíry uzavřít 

se zákazníkem odpovídající dodatek ke smlouvě. V takovém dodatku by byl popsán reálný 

rozsah kontrolních oprávnění obchodníka s cennými papíry (například tak, že zákazník 

uděluje pokyny k provádění investicí dle svého uvážení bez jakýchkoli doporučení ze strany 

obchodníka s cennými papíry, ledaže si zákazník takové doporučení vyžádá). 

De lege ferenda lze zvažovat, zda by nemělo být v právním předpise podrobněji 

vymezeno, v jakých případech obchodník s cennými papíry kontrolu nad účtem zákazníka 

pro účely posuzování churningu vykonává. Míra vlivu obchodníka s cennými papíry se však 

může v jednotlivých případech projevovat odlišně a může být vykonávána prostřednictvím 

jiných metod. V těchto případech hraje samozřejmě roli i osoba zákazníka, když každý 

zákazník bude mít zpravidla jiné vzdělání a znalosti o prováděných obchodech. Případná 

zákonná definice by samozřejmě musela zahrnovat jak kontrolu přímou, tak kontrolu 

nepřímou (faktickou). Pokud by byla do právního předpisu doplněna míra kontroly, musela 

by být velice široká – například by mohla znít následovně: „obchodník s cennými papíry 

vykonává kontrolu nad účtem zákazníka, pokud obhospodařuje účet zákazníka dle svého 

vlastního uvážení. Obchodník s cennými papíry může vykonávat kontrolu nad účtem zákazníka 

zejména: 
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a) pokud na základě doporučení či rad obchodníka s cennými papíry bude proveden 

větší počet obchodů s investičními nástroji na účtu zákazníka nebo jednotlivý 

obchod ve větší frekvenci, ve větším objemu či s vyšší finanční hodnotou; nebo 

b) pokud obchodník s cennými papíry je schopen přimět zákazníka k provedení 

většího počtu obchodů s investičními nástroji na účtu zákazníka dle přání 

obchodníka s cennými papíry nebo k provedení jednotlivého obchodu ve větší 

frekvenci, ve větším objemu, nebo s vyšší finanční hodnotou dle přání obchodníka 

s cennými papíry.“ 

Neurčité pojmy (uvedené v písm. a) a b) výše uvedeného návrhu definice), tedy „větší 

počet“ obchodů „větší frekvence“ či „větší objem“ či obchod s „větší finanční hodnotou“, by 

dle mého názoru měly být blíže vymezeny spíše judikaturou dle potřeb praxe a případně 

upřesněny i literaturou. Za větší počet obchodů bych označila minimálně více než 50 % 

provedených obchodů. Větší frekvence, větší objem či vyšší finanční hodnotu jednotlivého 

obchodu by bylo možné určovat vzhledem k frekvenci, objemu a finanční hodnotě ostatních 

obchodů, pokud byly učiněny – i zde by mohla být stanovena obvyklá hranice 50 %. Pokud 

by jiné obchody prováděny nebyly, mohla by za větší frekvenci být označena například 

(frekvence větší než deset obchodů, vyšší finanční hodnotou hodnota obchodovaného 

investičního nástroje přesahující 50 000 Kč apod). Veškerá interpretace těchto pojmů 

v judikatuře i v literatuře by však měla poskytovat spíše pomocná vodítka. Ani judikatura, 

ani literatura by ve vztahu k těmto pojmům však, dle mého, neměly stanovit naprosto 

přesnou hranici, neboť tato by měla být posuzována podle okolností případu, aby 

nedocházelo k tomu, že faktický výkon kontroly obchodníka nad účtem zákazníka nemohou 

být dle takové praxe za kontrolu označen. Tím by došlo k vyloučení jednoho ze znaků 

churningu, v důsledku čehož by byla vyloučena odpovědnost obchodníka s cennými za 

churning i v případech, kdy by obchodník s cennými papíry za churning odpovídat měl. 

Ostatně stejné riziko spatřuji i v zákonné definici kontroly nad účtem zákazníka, neboť se 

může objevit případ, který do takové definice nezapadá, ačkoliv obchodník kontrolu 

vykonával. Z těchto důvodů se přikláním k tomu, aby právní předpisy kontrolu nad účtem 

zákazníka blíže nepopisovaly. Zavedení příliš úzké definice by mělo nepříznivý dopad na 

klienty, kteří jsou ve vztahu k obchodníkovi s cennými papíry slabší stranou. Mám totiž za 

to, že je vhodnější tuto otázku vždy posuzovat v konkrétním případech dle východisek, které 

jsou nastíněny v judikatuře Nejvyššího správního soudu a ve Stanovisku STAN 1/2006. 
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V případě potřeby by Česká národní banka mohla v budoucnu vydat stanovisko, jak bude 

postupovat při posuzování kontroly nad účtem zákazníka. 

Přitom by i na způsob výkonu kontroly nad účtem zákazníka mělo být nahlíženo tou 

optikou, zda si obchodník s cennými papíry počínal čestně, kvalifikovaně, spravedlivě 

a v nejlepším zájmu klienta ve smyslu § 15 odst. 1 ZPKT. Tyto termíny lze totiž označit za 

tzv. měřítko etického hodnocení konkrétních situací.197 Jsem tak přesvědčena, že obchodník 

s cennými papíry může  porušit § 15 odst. 1 ZPKT i pouhým způsobem výkonu kontroly nad 

účtem zákazníka (je-li takový způsob kontroly nečestný, nekvalifikovaný, nespravedlivý či 

v rozporu s nejlepším zájmem klienta), aniž by současně došlo i k churningu. Poruší-li 

obchodník s cennými papíry s cennými papíry § 15 odst. 1 ZPKT pouze způsobem výkonu 

kontroly nad účtem zákazníka, aniž by došlo k churningu (či k jakémukoliv jinému 

protiprávnímu či neetickému jednání obchodníka), měla by být obchodníkovi s cennými 

papíry s ohledem na závažnost a povahu jeho jednání ukládána nižší sankce. 

 

4.2.2. Odpovědnost za přestupek 

Skutková podstata přestupku musí být vymezena zákonem. § 164 odst. 1 písm. t) ZPKT 

stanoví, že přestupku se dopustí obchodník s cennými papíry, který neposkytuje investiční služby 

s odbornou péčí podle § 15 odst. 1 ZPKT. Dle § 5 odst. 1 ZPKT je obchodník s cennými papíry 

právnická osoba, která je na základě povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry uděleného 

Českou národní bankou oprávněna poskytovat hlavní investiční služby. Lze shrnout, že churningu 

se může dopustit obchodník s cennými papíry (tedy právnická osoba), poruší-li § 15 odst. 1 ZPKT 

v důsledku jednání označeného praxí jako churning. Z hlediska zavinění se může jednat o úmysl 

nebo i o nedbalost (ať už vědomou či nevědomou)198.  

Obchodník s cennými papíry se může odpovědnosti za tento přestupek ovšem zprostit, 

jestliže prokáže, že vynaložil veškeré úsilí, které bylo možno považovat, aby přestupku zabránil.199 

Za tím účelem by obchodník s cennými papíry měl zavést účinné prevenční a kontrolní 

mechanismy. Prevenční opatření a kontrolní postupy obchodníka s cennými papíry by měly 

být popsány ve vnitřních předpisech obchodníka s cennými papíry v rámci tzv. compliance 

programu. Mezi prevenční opatření proti churningu by obchodníci s cennými papíry, 

 
197 HUSTÁK, Zdeněk. ŠOVAR, Jan. FRANĚK, Michael. SMUTNÝ, Aleš. CETLOVÁ, Klára.  DOLEŽALOVÁ, 

Daniela. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s.197-200. ISBN 

978-80-7400-433-9. 
198 § 15 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupku a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů. 
199 § 21 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupku a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů. 
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respektive jejich pracovníci měli pravidelně kontrolovat výši poplatků za provedené 

obchody a zejména jejich poměr ke vkladu konkrétního zákazníka. Dále by měli řádně 

informovat zákazníka o prováděných obchodech a jejich rizikovosti. Pro účely poskytování 

informací zákazníkům by obchodník s cennými papíry mohl rozdělit zákazníky do několika 

kategorií podle jejich vzdělání a znalostí o obchodování na finančním trhu (fakticky na 

zákazníky profesionální a neprofesionální).  Ve vztahu k prevenci by obchodník s cennými 

papíry měl dále pravidelně školit své pracovníky, aby věděli, jaké jednání zakládá churning 

a jak mají ve vztahu k zákazníkům postupovat, aby se takového jednání nedopouštěli. 

Neméně důležitá jsou i opatření kontrolní, neboť v průběhu jejich výkonu může obchodník 

s cennými papíry zabránit dalšímu provádění churningu či alespoň zmírnit jeho následky – 

taková snaha obchodníka s cennými papíry by se ostatně mohla projevit v nižší výměře 

případné sankce ukládané ze strany ČNB.  

 

4.2.3. Nadměrné obchodování 

Posledním znakem churningu dle Stanoviska STAN 1/2006 je právě sama skutečnost, zda 

k nadměrnému obchodování na účtu zákazníka objektivně došlo, či nikoliv. Tato „nadměrnost“ 

obchodování musí být posuzována s ohledem na investiční profil zákazníka, jeho cíle a potřeby 

i vzhledem k jeho finanční situaci a jeho vztahu k riziku.200 Pro účely hodnocení nadměrného 

obchodování je přitom důležité, zda je konkrétní transakce zisková či ztrátová.201 To ostatně plyne 

z logiky věci, když jen pouhá skutečnost, že na účtu zákazníka je činěn vyšší objem transakcí, 

které jsou ztrátové, nemůže založit automaticky odpovědnost obchodníka s cennými papíry 

za tzv. churning či za jiné protiprávní jednání, pokud obchodník s cennými papíry dodržel 

příslušné předpisy. Pokud by obchodník s cennými papíry mohl být shledán odpovědným 

za protiprávní jednání pouze z důvodu, že jeho klient mu udělil pokyny k vyššímu množství 

transakcí, které nebyly ziskové, pravděpodobně by se počty obchodníků s cennými papíry 

značně snížily. Za takového rizika by byl o tuto profesi sotva velký zájem (nehledě na to, že 

takové postihy by byly pro příslušného obchodníka s cennými papíry naprosto 

nespravedlivé). 

K vyhodnocení nadměrného obchodování se používá (i) ukazatel obratu na účtu zákazníka 

(angl. Turnover Rate – jedná se o celkový objem nákupu dělený průměrným čistým majetkem 

 
200 KCP (2006): Stanovisko STAN/1/2006. [on-line], Praha, Komise pro cenné papíry, 2006, [cit. 2018-11-02]. 

Dostupné z: http://www.gfo.cz/files/get_dms_file347.pdf. 
201 Tamtéž. 
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zákazníka) a (ii) ukazatel výše nákladů ve vztahu k majetku zákazníka (angl. Cost to Equity – C/E 

– jedná se o poměr veškerých nákladů zaplacených zákazníkem obchodníkovi s cennými papíry 

dělený průměrným čistým majetkem zákazníka).202,203 Tyto ukazatele lze dále doplnit použitím 

ukazatele četnosti nákupu a prodejů na účtu a ukazatele výše nákladů ve vztahu ke ztrátě.204 

Z hlediska posuzování nadměrného obchodování považuji za zásadní ukazatel obratu na účtu 

zákazníka (ukazatel Turnover Rate) a ukazatel výše nákladů ve vztahu k majetku zákazníka 

(ukazatel C/E). Tyto ukazatele jsou často používány v rozhodovací praxi.205 

Při použití ukazatele Turnover Rate a ukazatele C/E je klíčový charakter zákazníka. 

Komise pro cenné papíry dělila pro tyto účely zákazníky na konzervativní, běžné a spekulativní. 

 Vyhodnocení výsledku dle výpočtu jednotlivých ukazatelů ve vztahu k charakteru 

zákazníka popisuje níže uvedená tabulka206: 

 

Ukazatel Turnover Rate 

(p.a.) 

Ukazatel 

C/E 

(p.a.) 

Nadměrnost obchodování 

2 4% Možnost churningu 

(nadměrné obchodování u konzervativních 

zákazníků) 

4 8% Presumpce churningu 

(nadměrné obchodování u běžných 

zákazníků) 

6 12% Přítomnost churningu 

(nadměrné obchodování u spekulativních 

zákazníků) 

 

 
202 Tamtéž. 
203 Churned or Traded? The Law of the Financial Markets [online]. Copyright © 2018. In seclaw.com [cit. 

11.08.2018]. Dostupné z: http://www.seclaw.com/598churning/. 
204 Tamtéž. 
205 Srov. rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 22. března 2018, č.j. 8 Af 16/2014 – 62. Rozsudek Nejvyššího 

správního soudu ze dne 22. března 2018, č.j. 4 As 29/2016-47. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 4. října 

2017, č.j. 1 Afs 182/2017 – 42. Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 26. listopadu 2015, č.j. 11 Af 14/2011 – 

200. Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 6. prosince 2016, č.j. 5 Af 51/2013 – 44. 
206 KCP (2006): Stanovisko STAN/1/2006. [on-line], Praha, Komise pro cenné papíry, 2006, [cit. 2018-11-02]. 

Dostupné z: http://www.gfo.cz/files/get_dms_file347.pdf. 
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Lze shrnout, že za nadměrné obchodování se zpravidla bude jednat, přesáhne-li ukazatel 

C/E 12% a ukazatel Turnover Rate roční základ 6, a to v případě všech kategorií zákazníků. Z výše 

uvedených ročních hodnot obou ukazatelů rozhodovací praxe i nadále vychází. V této souvislosti 

lze poukázat například na rozsudek Nejvyššího správního soudu, v němž je konstatováno, že 

„nadměrné obchodování u spekulativních zákazníků indikuje roční hodnota ukazatele TR vyšší než 

6 a roční hodnota ukazatele C/E vyšší než 12 %.“207 V tomto případě přitom oba ukazatele značně 

převyšovaly výše uvedené hodnoty nadměrného obchodování. I další soudní rozhodnutí odkazují 

na skutečnost, že u spekulativních zákazníků se jedná o nadměrné obchodování, převyšuje-li roční 

hodnota ukazatele Turnover Rate 6 a roční hodnota ukazatele C/E 12%. 208 

V souvislosti s hodnocením ukazatelů Turnover Rate a C/E je nicméně nezbytné poukázat 

na skutečnost, že se nemusí vždy jednat nutně o nadměrné obchodování, pokud ukazatel C/E 

přesáhne 12% a ukazatel Turnover Rate roční základ 6. Každý případ je totiž nutno posuzovat dle 

konkrétních okolností.209 Proto tedy mohou nastat i situace, kdy obchodování nebude nadměrné, 

přestože například ukazatel C/E bude činit 15 % či více. Možnost vyhodnotit nadměrné 

obchodování odlišně od výpočtů dle používaných ukazatelů považuji za krok správným 

směrem.  Překročení jakékoliv předem dané hranice nemůže vždy znamenat, že 

k nadměrnému obchodování skutečně dochází. Vysoké náklady na investování mohou mít 

totiž svou příčinu v řadě okolností, jež je nutno přezkoumat. Není vyloučeno, že klient 

požaduje provedení celé řady obchodů, neboť je přesvědčen o jejich výhodnosti, ačkoliv byl 

obchodníkem s cennými papíry poučen o tom, že tyto obchody pravděpodobně zákazníkovi 

očekávaný zisk nepřinesou a že bude muset platit vyšší provize (které by mohly i převýšit 

zisk). Neřídí-li se zákazník takovým poučením ze strany obchodníka s cennými papíry, 

nebylo by na místě, aby byl obchodník s cennými papíry postihován za nadměrné 

obchodování, když ukazatel C/E a ukazatel Turnover Rate překročí hodnoty uvedené ve 

Stanovisku STAN 1/2006. Každá odchylka od těchto ukazatelů by však měla být dostatečně 

odůvodněna, aby nedocházelo k libovůli. V takovém odůvodnění by měly být podrobně 

vysvětleny veškeré faktory, které byly relevantní pro učinění odchylky od jednotlivých 

ukazatelů. 

 
207 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. června 2016,  č.j. 4 As 29/2016-47. 
208 Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 26. listopadu 2015,  č.j. 11 Af 14/2011 – 200. Rozsudek Městského 

soudu v Praze ze dne 7. června 2016,  č.j. 6 Af 45/2012 - 104. 
209 KCP (2006): Stanovisko STAN/1/2006. [on-line], Praha, Komise pro cenné papíry, 2006, [cit. 2018-11-02]. 

Dostupné z: http://www.gfo.cz/files/get_dms_file347.pdf. 
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Mám za to, že vymezení ukazatelů ve Stanovisku STAN 1/2006 je velmi praktické pro 

indikaci nadměrného obchodování. De lege ferenda není, dle mého názoru, potřebné, aby 

způsob výpočtu jednotlivých ukazatelů byl stanoven odlišně. 

 

4.3. Sankcionování 

Dle současného znění ZPKT by obchodník s cennými papíry v případě churningu (tedy za 

porušení § 15 ZPKT) byl odpovědný za přestupek dle § 164 odst. 1 písm. t) ZPKT, který spočívá 

právě v tom, že neposkytoval investiční služby s odbornou péčí dle § 15 odst. 1 ZPKT; za tento 

přestupek by mu mohla být dle § 164 odst. 4 ZPKT uložena velice vysoká pokuta, kterou lze 

stanovit jakýmkoliv z následujících tří způsobů: 

i. uloží se pokuta do 150 000 000 Kč; 

ii. uloží se pokuta do výše 10 % celkového ročního obratu obchodníka s cennými papíry 

podle jeho poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky; nebo 

iii. uloží se pokuta do výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu, je-li možné výši 

neoprávněného prospěchu zjistit. 

Dle § 192 odst. 1 ZPKT ukládá pokuty za přestupky dle ZPKT, tedy i za přestupek 

spočívající v churningu, ČNB (rozhodnutí ČNB je následně přezkoumatelné ve správním 

soudnictví). 

Kromě výše uvedeného je třeba zmínit i možnost soukromoprávních nároků zákazníka vůči 

obchodníkovi s cennými papíry. Zákazníkovi může v důsledku churningu vzniknout například 

škoda spočívající v provizích zaplacených obchodníkovi či škoda spočívající v poklesu hodnoty 

určitých cenných papírů. Zároveň si lze představit, že zákazníkovi vznikne škoda spočívající 

v ušlém zisku z důvodu, že zákazník nedosáhl zisku, jehož by dosáhl, kdyby obchodník s cennými 

papíry prováděl obchody řádně a kdyby se tedy nedopouštěl churningu. Zákazník by tak mohl 

podat na obchodníkovi s cennými žalobu na náhradu škody. Pro účely soukromoprávní žaloby 

bych ovšem samozřejmě upravila znaky churningu tak, že nebude vyžadována odpovědnost 

obchodníka s cennými papíry za přestupek. Podmínkou nároku na náhradu škody jakožto 

soukromoprávního nároku totiž nemůže být veřejnoprávní odpovědnost za přestupek. Dle § 1 odst. 

1 OZ je ostatně uplatňování soukromého práva nezávislé na uplatňování práva veřejného. Pro 

účely soukromoprávní žaloby by tudíž, dle mého názoru, mělo být zkoumáno, zda (i) obchodník 

s cennými papíry vykonával kontrolu nad účtem zákazníka, (ii) zda došlo k nadměrnému 

obchodování a (iii) zda obchodník s cennými papíry odpovídá za škodu dle příslušných právních 

předpisů. První dva znaky, tedy kontrola nad účtem zákazníka a nadměrnost obchodování, by 
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přitom měly být posuzovány shodně jak ve veřejnoprávním řízení o přestupku, tak 

v soukromoprávním řízení o náhradě škody. 

Pokuty za churning v USA může ukládat SEC či FINRA. Zákazník může samozřejmě také 

na investora podat žalobu na náhradu škody. V případu Miley versus Oppenheimer & Company, 

jenž rozhodoval Odvolací soud USA (v rámci federální soudní soustavy), žalobce (kterým byl 

zákazník - Lila Miley) poukazoval na skutečnost, že není „sofistikovaným“ (tedy není 

kvalifikovaným) zákazníkem. Žalobce současně tvrdil, že informoval obchodníka, spol. 

Oppenheimer, který byl v tomto sporu žalovaným, o skutečnosti, že má provádět pouze 

konzervativní obchody, neboť do investice vkládá podstatnou část svého majetku. Jak to 

v obdobných případech bývá, žalovaný (spol. Oppenheimer) naopak tvrdil, že žalobce byl osobou 

se značnými finančními prostředky, jež chtěl žalobce značně zvýšit, a proto si přál provádět 

riskantní obchody. V tomto rozhodnutí se Odvolací soud USA vyjádřil i k metodám náhrady škody 

za churning. Konstatoval, že churningem může vzniknout zákazníkovi škoda spočívající v tom, že 

zákazník musí obchodníkovi zaplatit provize za uskutečněné (nadměrné) obchody. Tuto škodu 

přirovnal Odvolací soud USA k „odstředěnému mléku“ (angl. skimmed milk). V takovém případě 

může náhrada škody přiznávaná žalobci spočívat právě v náhradě za zaplacené provize. Dále může 

být investor poškozen v důsledku poklesu hodnoty jeho portfolia, neboť obchodník uzavíral při 

provádění churningu obchody nevhodné pro investora zaměřené na generování provizí – takový 

způsob náhrady škody označil Odvolací soud USA za „rozlité mléko“ (angl. spilt milk) – tento 

způsob náhrady škody tak byl označen jako „brečení nad rozlitým mlékem“ (angl. crying over 

spilt milk).210 Způsob určení náhrady škody v rámci USA považuji za velmi zajímavou 

koncepci odpovídající povaze škod, které mohou zákazníkovi v souvislosti s churningem 

vzniknout. Dle mého názoru je však česká právní úprava náhrady škody zcela dostatečná a 

aplikovatelná na náhradu škody za churning, když pojem „škoda“ je pojmem značně 

širokým, který umožňuje nahradit širokou škálu nároků (nadto není vyloučena ani náhrada 

nemajetkové újmy, pokud by vznikla). Soudní praxe by se tudíž mohla zmíněným judikátem 

z USA „inspirovat“ pouze v tom smyslu, aby v případě žalob nepřiznávala náhradu škody 

pouze nárok na náhradu škody spočívající v zaplacených provizích, ale aby uložila 

obchodníkovi s cennými papíry povinnost nahradit zákazníkovi i ušlý zisk a podobně – tedy 

aby využila možností, které jí česká právní úprava nabízí. 

  

 
210 Miley v. Oppenheimer & Company, Inc., cited at 637 F.2d 318 (5th Cir. 1981). 
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5. Další nelegální obchody a nekalé praktiky na finančních trzích 

Osoby obchodující na finančních trzích se samozřejmě mohou setkávat s mnohem širším 

spektrem obchodů či praktik, které lze označit za nelegální či – pokud ne přímo nelegální – pak 

alespoň nemorální. Vnitřní obchodování, nedovolené zpřístupňování vnitřních informací, 

manipulace s trhem ani churning tak bezpochyby nejsou jedinými obchody, které ohrožují 

finanční trh a jeho účastníky. Mezi další nelegální obchody a praktiky lze řadit tzv. front running, 

různé agresivní praktiky nebo další podvodná jednání (i ve smyslu § 209 TZ), která však nemusí 

být současně manipulací s trhem. Na provádění nelegálních obchodů na finančních trzích – stejně 

jako na jakékoliv jiné protizákonné jednání – poté může navazovat tzv. praní špinavých peněz. 

V USA dále například odporuje pravidlům SEC provádění tzv. pozdních obchodů (angl. 

late trading), kdy jde o obchody, které jsou přijaty v 16:00 hod za cenu platnou v 16:00 hod, 

nicméně uskutečněny by měly být až následující den.211 Tzv. market timinig (načasování) není 

v USA přímo nelegální, nicméně jde o neetickou praktiku, která využívá odlišných časových 

zón.212 V rámci České republiky by tyto nekalé praktiky mohla ČNB postihovat, podle 

mého názoru, jako porušování odborné péče podle § 15 ZPKT. 

 

5.1. Front running a nesprávné zpracování pokynů zákazníka 

Praktika nazvaná jako tzv. front running („běh vpřed“) spočívá v tom, že obchodník 

nakoupí konkrétní cenné papíry „na vlastní účet dříve, než je doporučí svým zákazníkům.“213 Dle 

České bankovní asociace se jedná o „situace, kdy manažer, jenž má soukromé informace o vývoji 

aktiv, zaujímá soukromou pozici v aktivu před tím, než je nakoupí do fondu.“214 Jedná se tedy 

o jakési předbíhání, kdy obchodník provádí obchody v zásadě v jiném pořadí, než v jakém by je 

provést měl. Front running souvisí s problematikou vnitřního obchodování (srov. kapitola 2 

výše)215 – podobně jako při vnitřním obchodování totiž obchodník disponuje určitými 

informacemi, které mu zjednávají výhodu a které by obchodník jinak neznal. Obchodník tedy 

 
211 MISHKIN, Frederic S.; EAKINS, Stanley G. Financial markets and institutions. 7th ed. Boston: Prentice Hall, 

2012, s. 508. ISBN 978-0-13-213683-9. 
212 Tamtéž. 
213 Front running. In www.fxstreet.cz [online]. [cit. 2019-06-05]. Dostupné z: https://www.fxstreet.cz/forex-slovnik-

pojmu+front-running.html. 
214 BANKOVNÍ POJMY. In www.czech-ba.cz [online]. [cit. 2019-06-05]. Dostupné z: https://www.czech-

ba.cz/cs/bankovni-pojmy?page=9. 
215 HUSTÁK, Zdeněk. ŠOVAR, Jan. FRANĚK, Michael. SMUTNÝ, Aleš. CETLOVÁ, Klára.  DOLEŽALOVÁ, 

Daniela. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu. Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2012, s.235. ISBN 978-

80-7400-433-9. 
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fakticky využívá neveřejných informací.216 V této souvislosti lze odkázat na argumentaci ČNB 

(vystupující v pozici žalované v řízení vedeného u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 9 A 

124/2010, neboť žalobce jakožto pachatel front runningu napadl žalobou rozhodnutí ČNB), že: 

„zneužití informace o zadaném pokynu zákazníka je podstatou front runningu jako jiné nekalé 

obchodní praktiky spočívající v tom, že obchodník s cennými papíry využívá znalost o parametrech 

pokynů zákazníků k obchodům se třetími stranami.“217 

 

5.1.1. Postup při zpracování pokynů 

Za účelem prevence front runningu je nutné stanovit postup, jakým se obchodník musí 

řídit, když zpracovává pokyny jednotlivých klientů. ZPKT obsahuje řadu ustanovení týkajících se 

zpracování pokynů. Primárně lze zmínit § 15l ZPKT, který upravuje provádění pokynů „za 

nejlepších podmínek.“218 Toto ustanovení dále vyjmenovává konkrétní faktory, které musí být při 

provádění pokynů zohledněny. Kromě uvedených faktorů však musí obchodník zohlednit 

i „jakýkoliv jiný faktor mající význam pro provedení pokynů zákazníka za nejlepších podmínek“ (§ 

15l odst. 1 písm. písm. h) ZPKT). Od těchto faktorů se může odchýlit obchodník jen v mezích, 

které stanoví příkaz zákazníka (§ 15 odst. 2 ZPKT).  

Za vhodné opatření, které by mohlo omezit provádění tzv. front runningu, považuji 

§ 15m ZPKT, dle něhož musí obchodník doložit zákazníkovi, že jeho pokyn byl proveden za 

nejlepších podmínek, pokud o to zákazník požádá. Zákazníkům lze tudíž jednoznačně 

doporučit, aby této možnosti využívali, a to i v případech, kdy zákazník nemá tolik 

informací, aby dokázal na základě dokumentů předložených obchodníkem vyhodnotit, zda 

byl jeho pokyn proveden za nejlepších podmínek, či nikoli. V řadě případů může taková 

aktivita ze strany zákazníka působit prevenčně na obchodníky, neboť domnívá-li se 

obchodník, že zákazník občas kontroluje provádění pokynů, zřejmě si rozmyslí, zda 

v budoucnu bude provádět front running či jiné nekalé praktiky, nebo nikoliv. Taktéž si 

tímto způsobem zákazník může opatřit důkazy pro případné řízení proti obchodníkovi. 

Dle § 15o ZPKT musí obchodník s cennými papíry, který disponuje oprávněním 

k provádění hlavní investiční služby219, provádět pokyny „ve vztahu k pokynům ostatních 

 
216 What is front running? In ww.corporatefinanceinstitute.com [online]. [cit. 2019-06-05]. Dostupné z: 

https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/trading-investing/front-running/. 
217 Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 1. října 2012, č.j. 9 A 124/2010-93. 
218 Pozn. povinnost provádět pokyny za nejlepších podmínek pro zákazníka vychází z čl. 27 směrnice MiFid II. 
219 Pozn. povolení dle § 4 odst. 2 písm. b) ZPKT. 
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zákazníků nebo pokynům na vlastní účet spravedlivě a bez zbytečných průtahů.“220 Obchodník je 

dále dle tohoto ustanovení povinen udržovat a uplatňovat pravidla pro zpracování pokynů; tato 

pravidla musí přitom zajistit minimálně: 

• „provádění jinak srovnatelných pokynů zákazníků podle časové priority jejich 

přijetí“ (§ 15o písm. a) ZPKT); 

• „zpřístupnění informace ostatním účastníkům obchodního systému nebo předání 

pokynu obchodnímu systému“ – a to pokud jde o „pokyny k obstarání koupě či 

prodeje“ akcie nebo cenného papíru představujícího podíl na právnické osobě,221 

který byl „přijat k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo který je 

obchodovaný v obchodním systému, které obsahují limitní cenu, za níž má být takový 

investiční nástroj koupen či prodán, ve stanoveném objemu a které nemohly být 

provedeny bez zbytečných průtahů z důvodu aktuálně převažujících podmínek na 

trhu“ – to ale neplatí, pokud zákazník určí jinak (§ 15o písm. b) ZPKT). 

Otázkou může být, jaké konkrétní pokyny jsou ve smyslu § 15o písm. a) ZPKT 

„srovnatelné“, a jaké nikoliv. Dle mého názoru by při hodnocení „srovnatelnosti“ pokynů 

mělo být zohledněno zejména to, o jaký investiční nástroj se jedná, dále by mohl být 

hodnocen zejména objem a hodnota transakce.  

Mám za to, že do takto stanovených pravidel by obchodník s cennými papíry měl 

zvážit i zahrnutí kontrolního mechanismu provádění pokynů, zejména z toho pohledu, zda 

je konkrétní obchodník provádí skutečně spravedlivě, včas a dle časové priority 

srovnatelných pokynů. Tato kontrolní oprávnění by mohl vykonávat například compliance 

officer (to však spíše v případech, kdy tato osoba má praktické zkušenosti s obchodováním 

s cennými papíry), respektive nadřízený zaměstnanec či zaměstnanec, jemuž byla tato 

působnost zaměstnavatelem (obchodníkem s cennými papíry) svěřena. 

Pokud jde o úpravu v USA, lze konstatovat, že front running – podobně jako tzv. insider 

trading – zakládá porušení ustanovení 10b Securities and Exchange Act a pravidla SEC 10b5.  

V této souvislosti řešila SEC například podezření z front runningu, kterého se měl dopouštět p. 

Daniel Bergin ze společnosti Cushing MLP Asset Management; SEC tohoto obchodníka vinila 

právě z porušení ustanovení 10b Securities and Exchange Act a pravidla SEC 10b-5.222 Není 

 
220 Pozn. tyto povinnosti vychází z čl. 28 směrnice MiFid II. 
221 Tedy o investiční nástroje uvedené v § 3 odst. 2 písm. a) ZPKT. 
222 SEC Charges Dallas-Based Trader With Front Running. In www.sec.gov.htm [online]. [cit. 2019-06-06]. Dostupné 

z: https://www.sec.gov/news/press-release/2013-2013-93htm. 
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ovšem ani vyloučeno, že konkrétním prováděním front runningu mohou být porušena i další 

ustanovení zákona (ve zmíněném případě mělo dojít i k porušení ustanovení 17 (j) zákona zvaného 

Investment Company Act z roku 1940 a pravidla 17j-1).223 

Z výše uvedeného plyne, že SEC právně kvalifikuje provádění tzv. front runningu 

obdobně jako tzv. insider trading. Ustanovení 10b Securities Exchange Act a pravidla SEC 

10b-5 ovšem takovou právní kvalifikaci umožňují, neboť se jedná o spíše obecná zákonná 

ustanovení. Naopak v České republice lze ve front runningu spíše spatřovat porušení 

příslušných ustanovení ZPKT, jejichž účelem není přímo postihovat vnitřní obchodování. 

Dle mého názoru v rámci EU zpravidla nebude možné front running podřazovat pod 

zakázané obchodování zasvěcených osob či nedovolené zpřístupnění vnitřní informace 

(ačkoliv jistě nelze vyloučit hraniční případy, kdy jedním jednáním mohlo dojít k front 

runningu a zakázanému obchodování zasvěcených osob). 

 

5.1.2. Sankcionování  

Dle § 15 odst. 1 ZPKT je obchodníkovi s cennými papíry uložena povinnost plnit veškeré 

jeho povinnosti uvedené v tomto oddílu ZPKT (tedy v oddílu 5 ZPKT s názvem „jednání 

obchodníka s cennými papíry se zákazníky“) – právě v tomto oddílu jsou i výše uvedená 

ustanovení upravující zpracování pokynů (tedy § 15l ZPKT, § 15o ZPKT, § 15m ZPKT). Jinými 

slovy, porušení § 15o ZPKT, tedy neprovádění pokynů spravedlivě, bez zbytečných průtahů a dle 

pravidel přijatých obchodníkem s cennými papíry představuje porušení § 15 odst. 1 ZPKT. Podle 

§ 164 odst. 1 písm. t) ZPKT se obchodník s cennými papíry dopustí přestupku, pokud neposkytuje 

investiční služby s odbornou péčí dle § 15 odst. 1 ZPKT. Podle § 164 odst. 4 ZPKT může ČNB 

uložit za tento přestupek obchodníkovi s cennými papíry pokutu - buď do 150 000 000 Kč, nebo 

do „výše 10 % celkového ročního obratu obchodníka s cennými papíry podle jeho poslední řádné 

nebo konsolidované účetní závěrky“, nebo do „výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu, je-li 

možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.“ 

Kvalifikaci front runningu jako přestupku s vymezením maximální výše pokuty považuji 

za vhodně zvolenou. I při určování trestu za přestupek spočívající v tzv. front runningu či jiném 

nesprávném provádění pokynů zákazníka je třeba vycházet z toho, že výše pokuty nemůže být pro 

obchodníka likvidační.224 

 
223 Tamtéž. 
224 Nález Ústavního soudu ze dne 13. 8. 2002, sp. zn. Pl. ÚS 3/02. 
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5.2. Nekalé obchodní praktiky z hlediska dohledového orgánu 

Nekalé obchodní praktiky mohou výrazně poškodit investora jakožto spotřebitele. V rámci 

EU se nekalých obchodních praktik dotýká směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2005/29/ES, 

o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu a o změně směrnice Rady 

84/450/EHS, směrnice EP a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nařízení EP a Rady 

č. 2006/2004 (dále jen „Směrnice o nekalých obchodních praktikách“). V České republice jsou 

nekalé obchodní praktiky zakázány zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele“). 

 Dle § 2 odst. 1 písm. a) Zákona o ochraně spotřebitele je spotřebitelem „fyzická osoba, 

která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání.“ 

Spotřebitele je nutno posuzovat jako tzv. průměrného spotřebitele, tedy osobu průměrně 

rozumnou.225 Průměrným spotřebitelem je spotřebitel, „který má dostatek informací a je v rozumné 

míře pozorný a opatrný, s ohledem na sociální, kulturní a jazykové faktory.“226 

Podle § 4 odst. 1 Zákona o ochraně spotřebitele je obecně nekalou praktikou praktika, která 

ve vztahu ke službě či výrobku (i) „je v rozporu s požadavky odborné péče“ a „podstatně narušuje 

nebo je způsobilá podstatně narušit ekonomické chování spotřebitele, kterému je určena, nebo 

který je jejímu působení vystaven.“ Tato definice nekalé obchodní praktiky uvedená v § 4 odst. 1 

Zákona o ochraně spotřebitele bývá označována jako „záchranná síť“, „velká generální klauzule“ 

či „obecná klauzule zakazující nekalé obchodní praktiky.“227 § 4 odst. 3 Zákona o ochraně 

spotřebitele rozlišuje nekalé obchodní praktiky na klamavé konání (§ 5 Zákona o ochraně 

spotřebitele), klamavé opomenutí (§ 5a Zákona o ochraně spotřebitele) a agresivní obchodní 

praktiky (§ 5b Zákona o ochraně spotřebitele). Podmínky generální klauzule přitom nemusí být 

splněny, aby se dané jednání mohlo kvalifikovat jako klamavé konání či agresivní obchodní 

praktiky.228 Při posuzování obchodních praktik dle Zákona o ochraně spotřebitele a ve smyslu 

Směrnice o nekalých obchodních praktikách) nejdříve určí, zda konkrétní praktiky je jednou 

z praktik uvedených v příloze č. 1 nebo v příloze č. 2 Zákona o ochraně spotřebitele, respektive 

 
225 Nekalé obchodní praktiky. In ww.cnb.cz [online]. [cit. 2019-06-06]. Dostupné z: https://www.cnb.cz/cs/casto-

kladene-dotazy/Nekale-obchodni-praktiky-00001/. 
226 Nález finančního arbitra ze dne 21. listopadu 2016, sp.zn. FA/PS/791/2015, ev.č. FA/20550/2016. Rozsudek 

Nejvyššího soudu ze dne 30. května 2007, sp. zn.32 Odo 229/2006. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. října 2009, 

sp. zn. 23 Cdo 1057/2009. 
227 ONDREJOVÁ, Dana. Generální klauzule nekalých obchodních praktik. Bulletin advokacie, Praha: Česká 

advokátní komora, 2016, roč. 2016, č. 11, s. 25 - 29. ISSN 1210-6348.  
228 Tamtéž. 
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v příloze I Směrnice o nekalých obchodních praktikách).229 Praktiky uvedené v příloze č. 1 Zákona 

o ochraně spotřebitele jsou totiž vždy praktikami klamavými a praktiky uvedené v příloze č. 2 

Zákona o ochraně spotřebitele jsou vždy praktikami agresivními. Pokud posuzovaná praktika není 

popsána v příloze č. 1 ani v příloze č. 2 Zákona o ochraně spotřebitele, zjišťuje se, zda jde o 

klamavou (ve smyslu obecných definic dle § 5 a § 5a Zákona o ochraně spotřebitele) či agresivní 

praktiku (ve smyslu § 5b Zákona o ochraně spotřebitele); jestliže nejde ani o klamavou a agresivní 

praktiku dle těchto definic, pak se teprve hodnotí, zda mohly být naplněny znaky nekalé obchodní 

praktiky specifikované v § 4 odst. 1 Zákona o ochraně spotřebitele (respektive dle čl. 5 odst. 2 

Směrnice o nekalých obchodních praktikách).230 

Odbornou péčí se ve smyslu definice nekalé obchodní praktiky podle § 4 odst. 1 Zákona 

o ochraně spotřebitele podle ČNB rozumí „určitá úroveň zvláštních dovedností a péče, kterou lze 

od konkrétního podnikatele či jeho zaměstnance očekávat a která současně odpovídá poctivým 

obchodním praktikám; zahrnuje jak speciální odborné znalosti, tak poctivé chování.“231 Paralelu 

tzv. odborné péče, jak je vymezena v § 4 odst. 1 Zákona o ochraně spotřebitele, lze, dle mého 

názoru, spatřovat ve vymezení odborné péče dle § 15 odst. 1 ZPKT, který požaduje 

kvalifikované, čestné a spravedlivé jednání obchodníka, které je v nejlepším zájmu 

zákazníků. I v porušení odborné péče § 15 odst. 1 ZPKT ze strany obchodníka lze spatřovat 

nemorální praktiky, jež ovšem vždy nemusí být nutně porušením Zákona o ochraně 

spotřebitele, který se z povahy věci vztahuje pouze na spotřebitele jako nepodnikající fyzické 

osoby. Ve vztahu k podnikajícím fyzickým osobám či právnickým osobám se proto nelze 

odvolávat na zákaz nekalých obchodních praktik dle § 4 odst. 1 Zákona o ochraně spotřebitele, 

přichází však v úvahu postup dle ZPKT. Není vyloučeno, že konkrétní obchodník bude shledán 

vinným ze spáchání přestupku konkrétního dle ZPKT i za porušení § 4 odst. 4 Zákona o ochraně 

spotřebitele, který zakazuje nekalé obchodní praktiky. To lze demonstrovat na případu, kdy 

společnost Patria Direct, a.s., které ČNB udělila pokutu za spáchání správních deliktů dle ZPKT 

i za zákaz nekalých obchodních praktik.232 Správních deliktů dle ZPKT se tato společnost 

dopustila mimo jiné tak, že neposkytla zákazníkovi veškeré podstatné informace o investičním 

nástroji (certifikátu Brent Crude Oil Open-End Certificat), když zákazníka neupozornila na rizika 

týkající se tohoto certifikátu (tzv. rolování kontraktů – contango efekt) – tím podle ČNB porušila 

 
229 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. října 2014, č.j. 7 As 110/2014 – 52. 
230 Tamtéž. 
231 Nekalé obchodní praktiky. In ww.cnb.cz [online]. [cit. 2019-06-06]. Dostupné: https://www.cnb.cz/cs/casto-

kladene-dotazy/Nekale-obchodni-praktiky-00001/. 
232 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17. února 2015, č.j. 8 Afs 97/2013 – 50. 



93 

 

§ 15 odst. 1 ve spojení s § 15a odst. 1 a 2 písm. b) ZPKT (v tehdejším znění) i zákaz provádění 

nekalých obchodních praktik.233 Městský soud v Praze ve vztahu k této informační povinnosti 

ovšem uvedl, že informační povinnost obchodníka s cennými papíry je v ZPKT upravena šířeji 

než v Zákoně o ochraně spotřebitele, a proto existuje mezi těmito zákony vztah speciality, který 

vede k vyloučení jednočinného souběhu deliktu dle ZPKT a dle Zákona o ochraně spotřebitele.234 

Ačkoliv obě zákonná ustanovení chrání stejný zájem, tedy zájem na ochraně spotřebitele, Nejvyšší 

správní soud s názorem Městského soudu v Praze nesouhlasil, protože § 15 ZPKT a § 4 Zákona o 

ochraně spotřebitele (v tehdejším znění) neobsahuje zcela shodné znaky; Zákon o ochraně 

spotřebitele totiž vyžadoval, aby nekalá praktika byla způsobilá „podstatně ovlivnit rozhodování 

spotřebitele tak, že může učinit obchodní rozhodnutí, které by jinak neučinil.“235 Z tohoto důvodu 

Nejvyšší správní soud připustil, že jednočinný souběh těchto deliktů je možný. V současné době 

sice v § 4 odst. 1 Zákona o ochraně spotřebitele je tento znak formulován poněkud odlišně (jde o 

způsobilost ovlivnit „ekonomické chování spotřebitele“), nicméně podstata tohoto odlišujícího 

znaku zůstává stejná. Dle mého názoru je závěr Nejvyššího správního soudu správný. Znaky 

přestupku spočívajícího v nedodržení odborné péče, a tedy porušení § 15 ZPKT se nemusí 

nutně shodovat s jednáním v rozporu se Zákonem o ochraně spotřebitele, a souhlasím s tím, 

že jedním skutkem se lze dopustit obou těchto přestupků. Pokud jde o právní kvalifikaci 

viny, může být tedy pachatel uznán vinným ze spáchání obou těchto přestupků. Na druhou 

stranu by však tato právní kvalifikace, dle mého přesvědčení, neměla výrazně ovlivňovat 

výši trestu (respektive pokuty), ačkoliv lze soudit, že naplnění obou skutkových podstat 

poněkud zvyšuje závažnost takového jednání. 

Mezi nekalé obchodní praktiky ve smyslu Zákona o ochraně spotřebitele (které ovšem 

nejsou klamavou obchodní praktikou, ale pouze obecnou nekalou obchodní praktikou) řadí ČNB 

případ, kdy je skupině spotřebitelů po dlouhé cestě nabídnuto bezplatné občerstvení v restauraci, 

při kterém jim budou předneseny pravdivé informace o finančním produktu, přičemž po jídle jim 

byla předložena smlouva k podpisu.236 V českém prostředí může k podobným praktikám 

docházet poměrně často. Obchodníci takto využívají určité nepozornosti unavených 

a hladových účastníků určitého zájezdu. Obchodníci se při výběru osob mohou zaměřovat 

zejména na seniory či jiné zranitelnější osoby, které bývají důvěřivější, neboť očekávají, že 

 
233 Tamtéž. 
234 Tamtéž. 
235 Tamtéž. 
236 Nekalé obchodní praktiky. In ww.cnb.cz [online]. [cit. 2019-06-06]. Dostupné z: https://www.cnb.cz/cs/casto-

kladene-dotazy/Nekale-obchodni-praktiky-00001/. 
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tyto osoby se skutečně spokojí se zkráceným vysvětlením a že poté podepíší smlouvy. Tuto 

praktiku shledávám obzvlášť nebezpečnou z toho důvodu, že formálně se může jevit, že 

uzavření smluv proběhlo legálně a v pořádku. Opak je však pravdou, přičemž veškeré 

souvislosti při uzavírání smluv nemusí být jednoduché prokázat. 

Obchodníci s cennými papíry, respektive i jiné subjekty (včetně investičních společností), 

mohou mít tendenci vyvíjet na investory nátlak k činění obchodů a propagovat své služby nebo 

nabízené finanční produkty způsobem, který je protizákonný či nemorální. I při propagaci služeb 

tak může docházet k nekalým praktikám, přičemž tyto praktiky mohou mít podobu agresivních 

praktik nebo klamavých praktik ve smyslu Zákona o ochraně spotřebitele. Komise pro cenné 

papíry kladla důraz na to, že veškerá propagace musí být činěna s vynaložením odborné péče, 

což je uvedeno v její metodice, kterou ČNB převzala (a z níž tedy ČNB nadále vychází).237 

Zásadním a rozhodujícím měřítkem při posuzování, zda je propagace přípustná, by tedy mělo být 

nejen posouzení, zda konkrétní metoda propagace nemůže být určitou nekalou praktikou (ve 

smyslu Zákona o ochraně spotřebitele), ale i skutečnost, zda  obchodník s cennými papíry 

neporušil svou povinnost jednat s odbornou péčí. Jako formu propagace (chápanou jakožto 

způsob uveřejnění) lze však, dle mého názoru, užít fakticky jakoukoliv metodu (inzerát, internet, 

reklamu v televizi či v rozhlase238), to však vždy za předpokladu, že nedojde k porušení 

příslušných právních předpisů. 

ČNB v případě potřeby upozorňuje veřejnost na nekalé obchodní praktiky, k nimž na 

finančním trhu může často docházet.239 Mezi takové praktiky, na něž ČNB upozornila, patří 

například „podvodné jednání některých prodejců produktů finančního trhu, kteří se při 

oslovování potencionálních klientů neprávem odvolávají na pověření od centrální banky.“240 

Takovým jednáním mohou tito prodejci podle ČNB porušovat svou povinnost jednat s odbornou 

péčí, neboť uvádí nepravdivé informace, čímž se mohou dopustit nekalé obchodní praktiky ve 

 
237 Metodické a výkladové materiály. In www.cnb.cz [online]. [cit. 2019-10-07]. Dostupné z: 

https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/legislativni-zakladna/investicni-spolecnosti-a-investicni-

fondy/metodicke-a-vykladove-materialy/. Posuzování odborné péče (ODBP). In www.cnb.cz [online]. říjen 2004 [cit. 

2019-10-05]. Dostupné z: https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/dohled-financni-

trh/.galleries/legislativni_zakladna/investicni_spolecnosti_investicni_fondy/download/metodika_odbp_20041015.pd

f. 
238 Srov. Propagace některých finančních služeb (PROP). In www.cnb.cz [online]. prosinec 2004 [cit. 2019-10-08]. 

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

trh/.galleries/legislativni_zakladna/archiv_KCP/download/metodiky/INS_metodika_PROP_fin.pdf. 
239 Nekalé praktiky při nabízení produktů finančního trhu. In www.cnb.cz [online]. 4.4.2012 [cit. 2019-10-07]. 

Dostupné: https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/ochrana-spotrebitele/ochrana-spotrebitele/upozorneni/Nekale-

praktiky-pri-nabizeni-produktu-financniho-trhu/. 
240 Tamtéž. 
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smyslu Zákona o ochraně spotřebitele, či mohou naplnit dokonce i skutkovou podstatu podvodu 

dle TZ.241 Dle sdělení ČNB takto postupovaly například některé osoby spolupracující se spol. 

OVB Allianz, a.s., když oslovovaly potencionální klienty, neboť využívaly „obchodního jména 

a loga ČNB ke svým obchodním zájmům.‟242 

V současné době nabývá na významu tzv. cloud computing. Pro účely poskytování služeb 

na finančním trhu tento pojem není vymezen, nicméně ČNB jím rozumí „model uplatňovaný 

v oblasti informačních a komunikačních systémů a technologií, který umožní získat síťový přístup 

ke konfigurovatelným výpočetním prostředkům (např. sítě, servery, datová úložiště, aplikace a 

služby), které jsou sdíleny větším množstvím uživatelů a jejichž kapacita je poskytována a opět 

uvolňována s minimálními nároky na jejich správu anebo na intervenci poskytovatele cloud 

computingu‟243 ČNB považuje užívání cloud computingu za přípustné, nicméně popisuje, jaká 

pravidla (stanovená právními předpisy), musí být dodržena; dle ČNB jakožto dohledového 

orgánu je podstatné dodržení zásady přiměřenosti.244 Ačkoliv to ČNB výslovně neuvádí, 

domnívám se, že i při využívání cloud computingu musí poskytovatel finančních služeb 

dodržet povinnost jednat s odbornou péčí dle § 15 ZPKT, tedy nesprávný postup při 

užívání cloud computingu (zejména jestliže by v jeho důsledku mohla klientům vzniknout 

újma) by, dle mého názoru, mohl v praxi představovat i jednu z dalších tzv. nekalých 

praktik. 

Dle § 1 odst. 1 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „Zákon o finančním arbitrovi“), je spory, které jsou mezi spotřebitelem a osobou 

uvedenou v tomto ustanovení245 a které jinak spadají do pravomoci českých soudů, oprávněn 

 
241 Tamtéž. 
242 Využívání jména ČNB při nabízení produktů finančního trhu. In www.cnb.cz [online]. 20.7.2012 [cit. 2019-10-

07]. Dostupné z : https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/ochrana-spotrebitele/ochrana-

spotrebitele/upozorneni/Vyuzivani-jmena-CNB-pri-nabizeni-produktu-financniho-trhu/. 
243 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne ze dne 19. srpna 2016 k výkonu činnosti na finančním 

trhu – cloud computing. In www.cnb.cz [online]. 19.8.2016 [cit. 2019-10-10]. Dostupné z: 

https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/legislativa/.galleries/Vestnik-CNB/2016/vestnik_2016_08_20816560.pdf. 

Cloud computing v bankovnictví. In www.cnb.cz [online]. 4.12.2015 [cit. 2019-10-10]. Dostupné z: 

https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/casto-kladene 

dotazy/.galleries/stanoviska_a_odpovedi/pdf/cloud_computing.pdf 
244 Tamtéž. 
245 Pozn. jde například i o osobu poskytující investiční služby při poskytování investičních služeb (§ 1 odst. 1 písm. 

h) Zákona o finančním arbitrovi. 
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rozhodovat i finanční arbitr. Spory řešené finančním arbitrem se přitom mohou týkat zejména 

užívání tzv. nekalých obchodních praktik.246 

Pojem nekalých obchodních praktik je vymezen velmi obecně, a proto mohou být 

jako nekalá obchodní praktika kvalifikována celá řada skutků (naplní-li skutkovou 

podstatu). Jsem přesvědčena o tom, že takové vymezení nekalých obchodních praktik je 

naprosto nezbytné, neboť tento přístup neklade zásadní meze kreativitě obchodníků či 

jiných osob pohybujících se na finančním trhu, již mohou v budoucnu vymýšlet dosud 

neznámé nekalé obchodní praktiky. 

 

5.2.1. Klamavé obchodní praktiky 

Klamavé obchodní praktiky představují druh nekalých obchodních praktik a dle Zákona 

o ochraně spotřebitele se dělí na tzv. klamavé konání (§5 Zákona o ochraně spotřebitele) a klamavé 

opomenutí (§ 5a Zákona o ochraně spotřebitele). Klamavé konání spočívá v tom, že praktika 

obsahuje „věcně nesprávnou informaci, a je tedy nepravdivá“, přičemž to může vést k rozhodnutí 

spotřebitele týkající se koupě, které by spotřebitel bez takové informace neučinil. Klamavé 

opomenutí, jak už název napovídá, se liší tím, že v rámci praktiky není spotřebiteli poskytnuta 

nesprávná informace, ale že naopak obchodník opomene uvést podstatnou informaci, která je 

potřebná při rozhodování týkající se koupě. Zákon o ochraně spotřebitele v § 5 odst. 2 až 3 a v § 

5a odst. 2 až 5 blíže klamavé obchodní praktiky blíže konkretizuje. Seznam praktik, které jsou 

vždy bez dalšího praktikami klamavými, popisuje příloha č. 1 Zákona o ochraně spotřebitele. 

Jak uvedl Nejvyšší soud, klamavou praktiku představuje obchodní praktika, při které je 

„užit nepravdivý údaj, je-li důležitý údaj sám o sobě pravdivý, ale může uvést spotřebitele v omyl 

vzhledem k okolnostem a souvislostem, za nichž byl užit, opomene-li podnikatel uvést důležitý údaj, 

jenž s přihlédnutím ke všem okolnostem lze po podnikateli spravedlivě požadovat; za opomenutí 

se považuje též uvedení důležitého údaje nesrozumitelným nebo nejednoznačným způsobem.“247 

Podle ČNB je klamavou obchodní praktikou, pokud obchodník nabízí určitý produkt či 

službu s tím, že tento produkt nebo služba je exkluzivní, tj. dostupný pouze u takového 

obchodníka, avšak reálně je takový produkt či taková služba k dostání i u jiných subjektů.248 

Taková informace sdělená zákazníkovi může vést k tomu, že zákazník se nebude vůbec 

 
246 Srov. například nález finančního arbitra sp.zn. FA/PS/791/2015, ev.č. FA/20550/2016, ze dne 21.11.2016. 

http://www.finarbitr.cz/download/sbirka_sbirka_cs/1481895294_cs_fa_ps_791_2015_nalez.pdf. 
247 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 2. května 2013, sp.zn. 23 Cdo 2205/2012. 
248 Klamavá obchodní praktika. In www.cnb.cz [online]. 20.2.2018 [cit. 2019-10-07]. Dostupné z 

https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/ochrana-spotrebitele/ochrana-spotrebitele/klamave-praktiky/index.html. 
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zajímat o konkurenční nabídky, a proto bez dalšího uzavře smlouvu s obchodníkem, který 

své produkty nebo služby inzeruje jako exkluzivní. Dalším příkladem zmíněným ČNB je 

praktika, kdy prodávající poukazuje na to, že jeho službě nebo výrobku bylo uděleno povolení 

(respektive schválení), i když výrobek nebo služba není v souladu s podmínkami povolení 

(respektive schválení).249, 250 Tímto způsobem se obchodník nejen vyhýbá dohledu ČNB, ale 

může i poškodit dobré jméno ČNB251 - zejména nedosahuje-li produkt nebo služba kvalit 

podobných produktů obchodníků, jimž bylo povolení či schválení skutečně uděleno. Nehledě 

na vztah této praktiky k ČNB může být tato praktika přirozeně nebezpečná i pro zákazníka. 

Klamavou obchodní praktikou je i vytvoření, propagace či provoz tzv. pyramidového 

programu (příloha č. 1 bod m) Zákona o ochraně spotřebitele). Pyramidový program spočívá 

v tom, že spotřebitel zaplatí poplatek za to, že se stane členem tohoto programu, přičemž 

spotřebitel získává odměnu tím, že bude aktivně přesvědčovat jiné osoby, aby také do systému 

vstoupily zaplacením poplatku.252 Pyramidový program tedy celou dobu směřuje k zániku, neboť 

v určitém okamžiku dojde k situaci, že již nelze získávat nové členy.253 V tom právě spočívá 

nebezpečí pyramidového programu. 

Klamavé obchodní praktiky – ať už spáchané opomenutím, či aktivním jednáním – 

představují pro zákazníky (a v některých případech i pro jiné subjekty, například pro ČNB) 

značné riziko. Zákazníci se totiž nebudou rozhodovat na základě pravdivých a úplných 

informací, což vede k tomu, že učiní rozhodnutí, které by neučinily, kdyby jim nebyly sděleny 

klamavé informace. I tato praktika je vymezena poměrně obecně, což umožňuje postihovat 

množství postupů a schémat, ke kterým ještě nikdo nepřistoupil a které tedy budou 

vymyšleny až v budoucnu. 

 

5.2.2. Agresivní obchodní praktiky 

Dle § 5b odst. 1 Zákona o ochraně spotřebitele představuje agresivní obchodní praktiku 

taková praktika, jež „výrazně zhoršuje nebo může výrazně zhoršit svobodu volby nebo chování 

 
249 Tamtéž. 
250 Pozn. tato praktika je výslovně jako klamavá obchodní praktika označena v příloze 1 bodu c) Zákona o ochraně 

spotřebitele. 
251 Tamtéž. 
252 Příloha 1 písm. m) Zákona o ochraně spotřebitele. https://www.epravo.cz/top/clanky/pyramidove-programy-a-

ponziho-schemata-v-ceskem-pravu-86517.html 
253 ŠVÁSTA, Pavel. Pyramidové programy a Ponziho schémata v českém právu. In www.epravo.cz [online]. 

7.11.2012 [cit. 2019-10-08]. Dostupné: https://www.epravo.cz/top/clanky/pyramidove-programy-a-ponziho-

schemata-v-ceskem-pravu-86517.html. 
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spotřebitele ve vztahu k výrobku nebo službě, a to obtěžování, donucováním včetně použití fyzické 

síly nebo nepatřičným ovlivňováním, čímž způsobí nebo může způsobit, že spotřebitel učiní 

rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak neučinil.“ Seznam praktik považovaných vždy za 

agresivní obchodní praktiky je obsažen v příloze č. 2 Zákona o ochraně spotřebitele. 

Praktika zvaná „cold calling“ představuje komunikaci mezi obchodníkem 

a potencionálním zákazníkem, která je ze strany zákazníka nevyžádaná.254 Tato praktika 

představuje agresivní obchodní praktiku a jako taková je uvedena v příloze č. 1 bodu c) Zákona 

o ochraně spotřebitele.255  

Pravidla proti tzv. cold callingu jsou v USA upravena v tzv. Telephone Consumer 

Protection Act z roku 1991.256 Takto jsou v USA stanoveny limitace cold callingu, pokud jde 

o čas uskutečnění hovoru (obchodník nemůže zákazníkovi volat před osmou hodinou ráno a po 

deváté hodině večer).257 Obchodník musí uvést své jméno, název společnosti, za kterou volá, 

i důvod, proč volá.258 Zákazník může požadovat, aby ho obchodník zahrnul do seznamu 

zákazníků, kterým obchodník nemůže volat (tzv. Do Not Call List) – tímto způsobem tedy může 

zákazník zastavit jakékoliv hovory od daného obchodníka.259 Zákazník se současně může nechat 

zapsat do národního registru zákazníků, kterým nemohou obchodníci volat (opět tzv. Do Not 

Call Registry). Tento registr vede FTC (Federal Trade Commission).260 Stížnosti týkající se cold 

callingu řeší – dle povahy věci – SEC, FTC či FINRA.261 

ČNB označuje jako agresivní obchodní praktiku situaci, kdy obchodník vyrozumí 

spotřebitele, že  patří mezi potencionální výherce vysoké částky, přičemž vyhraje, pokud mezi 

 
254 Propagace některých finančních služeb (PROP). In www.cnb.cz [online]. prosinec 2004 [cit. 2019-10-08]. 

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

trh/.galleries/legislativni_zakladna/archiv_KCP/download/metodiky/INS_metodika_PROP_fin.pdf. 
255 Pozn. Zákazem této praktiky ale nejsou dotčena ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci 

reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění 

pozdějších předpisů a příslušná ustanovení zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o 

změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), a zákona č. 101/2000 Sb. (který byl 

nahrazen nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 

ochraně osobních údajů). 
256 ASTARITA, Mark J. Cold Calling Rules: Compliance with securities regulations is only the beginning. In 

www.seclaw.com [online]. [cit. 2019-10-08]. Dostupné: https://www.seclaw.com/coldcall/. Cold Calling. In 

www.sec.gov.html [online]. [cit. 2019-10-08]. Dostupné z: https://www.sec.gov/fast-

answers/answerscoldhtm.html. 
257 Tamtéž. 
258 Tamtéž. 
259 Tamtéž 
260 Tamtéž 
261 Tamtéž 
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prvními padesáti vyplní konkrétní test; tuto informaci ale obchodník zašle každému výherci.262 

Následně obchodník informuje spotřebitele, že sice nevyhráli, ale jako „cenu útěchy“ nabízí, že 

nakoupí-li spotřebitel určité zboží, bude ve druhém kole moci soutěžit o zajímavé ceny.263 

Podobně jak nekalá obchodní praktika či klamavá obchodní praktika může 

agresivní praktika zahrnovat řadu jednání, která se jeví jako agresivní – ať už jde o již 

známé praktiky či postupy, které jsou dosud neznámé, avšak budou teprve vymyšleny. To 

je, dle mého názoru, při postihu nekalých praktik ve všech případech zcela zásadní.  

   

5.2.3. Dohled České národní banky 

Podle § 23 odst. 8 Zákona o ochraně spotřebitele vykonává ČNB dozor ve vztahu 

k nekalým obchodním praktikám u osob, které podléhají jejímu dohledu při výkonu činnosti, 

kterou tyto osoby vykonávají na základě povolení, licence nebo registrace ČNB. Podle § 24 odst. 

1 písm. a) Zákona o ochraně spotřebitele je porušení zákazu používání nekalých obchodních 

praktik přestupkem. Za spáchání takového přestupku může ČNB uložit pachateli pokutu až do 

výše 5.000.000 Kč (§ 24 odst. 14 písm. d) Zákona o ochraně spotřebitele). 

Zcela souhlasím s tím, že ČNB by jakožto regulatorní a dohledový orgán na úseku 

finančního trhu měla vykonávat i dohled nad ochranou spotřebitele. ČNB je totiž 

nejkompetentnějším orgánem pro tuto roli, když bezpochyby disponuje přesnějšími 

informacemi o obchodování na finančním trhu a jeho fungování než jiné orgány. Některé 

praktiky navíc mohou být postihnutelné dle Zákona o ochraně spotřebitele a/nebo i dle 

ZPKT, a proto je účelné, aby předmětné řízení o přestupku bylo vedeno a rozhodováno 

jedním orgánem.264 Ukládání trestů za přestupek ze strany ČNB (za porušení ZPKT) 

a současně určitým jiným orgánem (za porušení Zákona o ochraně spotřebitele) za stejné 

či podobné jednání by představovalo nejen zbytečnou administrativní i personální zátěž, 

avšak zřejmě by byla obvykle i v rozporu se zásadou ne bis in idem,265 když by fakticky 

existovala dvě rozhodnutí od dvou různých orgánů. Je proto příhodné, že ČNB může 

 
262Agresivní obchodní praktika. In www.cnb.cz [online]. 20.2.2018 [cit. 2019-10-09]. Dostupné z: 

https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/ochrana-spotrebitele/ochrana-spotrebitele/agresivni-obchodni-

praktika/index.html. 
263 Tamtéž. 
264 Srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17. února 2015, č.j. 8 Afs 97/2013 – 50. 
265 ŠTREJTOVÁ, Kateřina. Zásada „ne bis in idem“ pohledem Evropského soudu pro lidská práva a důsledky pro 

české trestní řízení. In www.pravniprostor.cz [online]. 30.3.2015 [cit. 2019-10-10]. Dostupné z: 

https://www.pravniprostor.cz/clanky/trestni-pravo/zasada-ne-bis-in-idem-pohledem-evropskeho-soudu-pro-lidska-

prava-a-dusledky-pro-ceske-trestni-rizeni. 
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kvalifikovat konkrétní nekalé jednání jako přestupek za porušení ZPKT i přestupek za 

porušení Zákona o ochraně spotřebitele (samozřejmě za předpokladu, že došlo k naplnění 

předmětných skutkových podstat přestupků).  

Není přitom vyloučeno, že konkrétní praktika naplní již podstatu trestného činu, například 

trestného činu podvodu dle § 209 TZ. V takových případech bude vedeno trestní řízení, nikoliv 

přestupkové řízení u ČNB, a to opět s poukazem na zásadu ne bis in idem, čímž by došlo 

k porušení čl. 40 odst. 5 Listiny základních práv a svobod.266 

 

 

 
266 Tamtéž. 
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6. Dohled nad finančními trhy 

Všech výše uvedených pět kapitol vede k jednoznačnému stanovisku, že nejen regulace 

finančního trhu, ale zejména dohled nad finančními trhy je zcela nezbytný. Právě dohled, v rámci 

něhož jsou vynucována pravidla chování na finančním trhu (tedy právní předpisy), má totiž nejen 

odstrašující a preventivní vliv, ale jeho smyslem je i sankcionování, tedy trestání již porušených 

pravidel. Je potřeba si uvědomit, že: „právě finanční trh se totiž vyznačuje určitými specifickými 

rysy a faktory, které nejsou-li regulací včas podchyceny, mohou podstatným způsobem narušit 

hladké fungování trhu, výrazně poškodit zájmy některých zúčastněných subjektů, ba dokonce 

napomoci rozšíření negativních dopadů do celé ekonomiky.“267 Regulace finančních trhů a řádný 

výkon dohledu nad nimi je důležitý i z důvodu nutnosti ochrany subjektů finančního trhu, 

potažmo celého finančního systému před nelegálními obchody a nekalými praktikami, které se 

na finančním trhu vyskytují. 

Ve světě existuje řada přístupů k modelům dohledu nad finančními trhy; modely dohledu 

lze nastavit z institucionálního pohledu tak, že: 

a) bude zřízen jeden nezávislý orgán, a to pro celou oblast finančního trhu; 

b) budou zřízeny „specializované orgány“, a to pro jednotlivé oblasti (zejména 

bankovnictvím trhy cenných papírů či pojišťovnictví); 

c) bude zřízen jednotný orgán – centrální banka (tento model je uplatňován v rámci 

ČR); nebo 

d) bude zřízen účelově zaměřený orgán, který by dohlížel pouze na určité prvky 

nebo činnosti, nikoliv ale na finanční instituce jako celek,268 

Metoda zřizování specializovaných orgánů pro jednotlivé segmenty finančního trhu se 

uplatnila při zřizování evropských dohledových orgánů v rámci EU. Dle mého názoru je v rámci 

České republiky a v rámci modelu dohledu zvoleného v České republice vhodné, aby dohled na 

úseku finančního trhu vykonával jeden orgán, a to i ve vztahu ke všem nelegálním či zakázaným 

obchodům. Volbu zřízení jednotného orgánu – centrální banky – považuji pro Českou republiku 

za nejvhodnější model. 

 
267 VESELÁ, Jitka. Investování na kapitálových trzích. 3., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 

2019, s. 35. ISBN 978-80-7598-213-1. 
268 VESELÁ, Jitka. Investování na kapitálových trzích. 3., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 

2019, s. 38 - 42. ISBN 978-80-7598-213-1. 
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Model dohledu (a s ním spojené regulace finančního trhu) uplatněný v USA je poměrně 

komplikovaný a na první pohled je patrné, že zohledňuje i členění USA na jednotlivé státy.269 

Na úrovni každého státu existují regulatorní a dohledové orgány, dále byly zřízeny orgány 

federální, mezi něž patří i SEC.270  

 

6.1. Výkon dohledu v rámci EU 

Dohled se v rámci EU vykonává již nejen na státní úrovni, ale některými – ačkoliv 

prozatím spíše jen koordinačními oprávněními – disponují již i evropské orgány. 

Makroobezřetnostním dohledem se zabývá Evropská rada pro systémová rizika (ESRB), Za 

účelem výkonu mikroobezřetnostního dohledu byl vytvořen evropský systém orgánů finančního 

dohledu (ESFS) - mezi orgány mikroobezřetnostního dohledu patří:271 

• orgánu ESMA (European Securities and Market Authority, tedy Evropský orgán 

pro cenné papíry a trhy), který byl zřízen nařízením základě nařízení Evropského 

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

Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně 

rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (dále jen 

„nařízení o zřízení ESMA“); 

• orgán EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority, tedy 

Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), zřízený 

nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 ze dne 24. listopadu 

2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro 

pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), o změně rozhodnutí 

č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/79/ES (dále jen „nařízení 

o zřízení EIOPA“); 

• Orgán EBA (European Banking Authority, tedy Evropský orgán pro 

bankovnictví), který vznikl na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu 

 
269 Srov. The structure of Financial Supervision Approaches and Challenges in a Global Marketplace. Group of 

Thirty. Washington, DC. 2008, s. 32-33. ISBN 1-56708-142-8. 
270 Tamtéž. 
271 VESELÁ, Jitka. Investování na kapitálových trzích. 3., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 

2019, s. 56. ISBN 978-80-7598-213-1. JANOVEC, Michal. DOHLED NAD FINANČNÍM TRHEM A JEHO 

INTEGRACE. Wolters Kluwer, 2018, s. 21. ISBN 978-80-7552-877-3. 
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dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí 

č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (dále jen „nařízení 

o zřízení EBA“). 

Úkolem Evropské rady pro systémová rizika je zejména analyzovat důležité 

makroekonomické informace týkající se finanční stability, a to s cílem předcházet systémovým 

rizikům a tato rizika zmírňovat.272 Postavení Evropské rady pro systémová rizika je upraveno  

nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1092/2010 ze dne 24. listopadu 2010, 

o makroobezřetnostním dohledu nad finančním systémem na úrovni Evropské unie a o zřízení 

Evropské rady pro systémová rizika (dále jen „nařízení o makroobezřetnostním dohledu 

dohledu“). Evropská rada pro systémová rizika sice nemá přímo právní subjektivitu,273 nicméně 

i přesto jí nařízení o makroobezřetnostním dohledu stanoví řadu oprávnění, respektive 

povinností.  

Dle čl. 2 písm. b) nařízení o makroekonomickém dohledu se finančním systémem rozumí 

„veškeré finanční instituce274, trhy, produkty a tržní infrastruktury“ – je tak patrné, že finanční 

systém jako celek je v nařízení o makroekonomickém dohledu definován poměrně široce, což je 

pro řádný výkon působnosti Evropské rady pro systémová rizika potřebné. Tzv. systémové riziko 

je dle čl. 2 písm. c) nařízení o výkonu makroobezřetnostního dohledu definováno jako „narušení 

kontinuity finančního systému, které může mít závažné negativní dopady na vnitřní trh a reálnou 

ekonomiku. Všechny typy finančních zprostředkovatelů, trhů a infrastruktury mohou mít do určité 

míry systémový význam.“ Tato definice systémového rizika pro účely makroobezřetnostního 

dohledu je vhodně pojatá, když systémovým rizikem je jakékoliv narušení, které může 

(nikoliv musí) mít dopad nejen na vnitřní trh, ale i na reálnou ekonomiku. Právě na vlivy 

na reálnou ekonomiku je dle mého názoru v rámci dohledu při prevenci systémových rizik 

i zmírňování jejich dopadů potřebné brát zvláštní zřetel. 

Mezi úkoly Evropské rady pro systémová rizika patří shromažďování a výměna 

informací; Evropská rada pro systémová rizika poskytuje evropským orgánům dohledu 

„informace o rizicích, které tyto orgány potřebují k plnění svých úkolů“ (čl. 15 odst. 1 nařízení 

 
272 VESELÁ, Jitka. Investování na kapitálových trzích. 3., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 

2019, s. 55. ISBN 978-80-7598-213-1. 
273 JANOVEC, Michal. DOHLED NAD FINANČNÍM TRHEM A JEHO INTEGRACE. Wolters Kluwer, 2018, s. 23 

ISBN 978-80-7552-877-3. 
274 Pozn. finanční institucí se přitom dle čl. 2 písm. a) nařízení o makroekonomickém dohledu se finanční institucí 

rozumí „jakýkoli podnik, na který se vztahují právní předpisy uvedené v čl. 1 odst. 2 nařízení (EU) č. 1093/2010, 

(EU) č. 1094/2010 a (EU) č. 1095/2010, jakož i jakýkoli jiný podnik nebo subjekt v Unii, jehož hlavní předmět 

činnosti je podobné povahy“. 
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o makroobezřetnostním dohledu), tedy Evropský orgán pro cenné papíry a trhy, Evropský orgán 

pro bankovnictví a Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění. Tyto 

orgány od Evropské rady pro systémová rizika mohou obdržet informace o rizicích 

k plnění svých úkolů (tedy k výkonu dohledu nad kapitálovým trhem). Toto je třeba 

považovat za velice důležité, neboť poskytování informací o rizicích, dle mého názoru, 

napomáhá efektivitě fungování dohledu. Nelze jistě vyloučit, že provádění určitých 

nelegálních praktik či obchodů ve velkém rozsahu v rámci EU může mít natolik zásadní 

dopad, že by tento dopad mohla Evropská rada pro systémová rizika označit za systémové 

riziko. O takovém riziku by následně informovala evropské orgány dohledu, které by 

mohly okamžitě – v rámci své působnosti – uskutečnit úkony, jejichž cílem by bylo další 

zmírňování rizika. Evropská rada pro systémová rizika si taktéž může od evropských orgánů 

dohledu vyžádat informace (čl. 15 odst. 2 nařízení o makroobezřetnostním dohledu), kdy takové 

informace může použít při vyhodnocování potencionálních systémových rizik. Spolupráce mezi 

orgány makroobezřetnostního dohledu a orgány vykonávajícími mikroobezřetnostní 

dohled je tedy potřebná, přičemž do budoucna lze zvážit její další posilování. De lege 

ferenda lze taktéž zvážit úpravu poskytování informací, zejména informací o rizicích mezi 

Evropskou radou pro systémová rizika a dalšími orgány, a to i národními orgány dohledu. 

Zvláštní postupy jsou stanoveny pro případy, kdy Evropská rada pro systémová rizika 

vyhodnotí konkrétní riziko jako „významné“. V takovém případě může Evropská rada pro 

systémová rizika dle čl. 16 nařízení o makroobezřetnostním dohledu poskytovat varování 

a v případě potřeby vydávat doporučení na nápravná opatření (a to včetně legislativních návrhů). 

Pokud je doporučení pro nápravná opatření reagující na zjištěná rizika určené Komisi, jednomu 

či více členským státům, jednomu či více evropským orgánům dohledu nebo jednomu či více 

vnitrostátním orgánům dohledu, adresáti musí Evropskou radu pro systémová rizika o přijatých 

opatřeních, nebo musí poskytnout zdůvodnění své nečinnosti; o odpovědi přitom může (v případě 

vhodnosti) Evropská rada pro systémová rizika informovat i evropské orgány dohledu (čl. 17 

odst. 1 nařízení o makroobezřetnostním dohledu). Evropská rada po systémová rizika může 

taktéž zveřejnit i veřejná varování a doporučení (dle čl. 18 nařízení o makroobezřetnostním 

dohledu); adresáti takových varování a doporučení mají právo zveřejnit své názory a důvody, 

kterými budou reagovat na varování či doporučení Evropské rady pro systémová rizika.  
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Doporučení Evropské rady pro systémová rizika nejsou právně závazná. 275 Výše popsané 

mechanismy však mohou mít značný vliv, a to tím spíše, že za podmínek stanovených nařízením 

o makroobezřetnostním dohledu může dojít až ke slyšení v Evropském parlamentu. S ohledem na 

význam varování před systémovými riziky by, dle mého názoru, měly vždy veškeré evropské 

orgány, jakož i další adresáti, přikládat varováním a doporučením Evropské rady pro 

systémová rizika patřičnou váhu, neboť právě systémová rizika mohou mít na trh a 

ekonomiku jako celek i katastrofální dopad. Nedomnívám se však, že by bylo za stávajícího 

stavu nutné přiznávat Evropské radě pro systémová rizika pravomoci související s výkonem 

dohledu. 

V rámci mikroobezřetnostního dohledu je zásadní role ESMA, EIOPA a EBA. Orgán 

ESMA, tedy Evropský orgán pro cenné papíry a trhy, vykonává řadu úkolů, mezi které patří 

například sledování a posuzování vývoje trhů v oblasti své působnosti, provádění analýzy trhů, 

posilování ochrany investorů a další (čl. 8 nařízení o zřízení ESMA). Zásadní je, že ESMA může 

určitou činnost i zakázat; konkrétně může ESMA podle čl. 9 nařízení o zřízení ESMA a za 

podmínek dle tohoto nařízení o zřízení ESMA „dočasně zakázat nebo omezit některé finanční 

činnosti, které ohrožují řádné fungování a integritu finančních trhů nebo stabilitu celého 

finančního systému Unie nebo jeho části.“ Výkon této kompetence ze strany ESMA již může 

znamenat poměrně značný zásah do fungování trhů a je patrné, že ESMA se tedy nemusí 

omezit pouze na určitou koordinační činnost či na činnost spočívající v podávání 

doporučení. Dle mého názoru by ESMA měla přistoupit k zákazu či omezení činnosti 

zejména v případech, kdy ve spolupráci s Evropskou radou pro systémová rizika může 

hrozit vnitřnímu trhu či ekonomice systémové riziko. V takovém případě by tedy orgán 

ESMA měl využít všech svých pravomocí a možností směřujících k prevenci či zabránění 

systémového rizika, včetně zákazu či omezení finančních činností v rámci EU.  

Orgán EBA, vykonávající působnost v bankovnictví, shromažďuje a analyzuje informace 

o spotřebitelských trendech či vypracovává normy pro odbornou přípravu v tomto odvětví, může 

taktéž přijmout obecné pokyny a doporučení s cílem podporovat bezpečnost a stabilnost trhu (čl. 

9 nařízení o zřízení EBA). EBA sice přímo nezakazuje určité finanční činnosti, nicméně může 

posuzovat, jestli je nutné určitou činnost zakázat či omezit a informovat o tom Evropskou komisi 

a ostatní orgány s tím cílem, aby tyto orgány usnadnily přijetí takového zákazu (čl. 9 odst. 5 

nařízení o zřízení EBA). Podobně EIOPA může posuzovat nutnost zákazu či omezení určité 

 
275 JANOVEC, Michal. DOHLED NAD FINANČNÍM TRHEM A JEHO INTEGRACE. Wolters Kluwer, 2018, s. 29 

ISBN 978-80-7552-877-3. 
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finanční činnosti a v případě nutnosti informovat Evropskou komisi (nikoliv však ostatní 

orgány), aby usnadnila přijetí tohoto zákazu či omezení (čl. 9 odst. 5 nařízení o zřízení EIOPA). 

S ohledem na neustále se prohlubující globalizaci se turbulence na jednom z trhu 

mohou projevit na dalším trhu v jiném státě, a to i velmi rychle. Z tohoto důvodu je jistě 

na místě, že orgán ESMA, EIOPA i EBA byly zřízeny. Do budoucna může být ostatně 

i vhodné, aby byly zřizovány další nadstátní orgány, které budou mít další koordinační 

oprávnění či možnosti zasílat doporučující stanoviska státním orgánům dohledu, zejména 

v situacích, kdy bude mít konkrétní situace (i spáchaný přestupek z důvodu provádění 

nelegálních obchodů) nadnárodní přesah. Současně – budou-li nelegální obchody 

prováděny na více kontinentech – měly by se dohledové orgány zasazovat o co 

nejefektivnější spolupráci směřující nejen k potrestání pachatelů, ale i k nápravě 

případného ohrožování fungování trhu ze systémového hlediska. Samozřejmě mohou 

nastat případy, kdy bude taková spolupráce složitá s ohledem na politickou situaci. 

V takových situacích může být zásadní role multilaterálních či bilaterálních smluv o 

spolupráci mezi dohledovými orgány, které ostatně jsou již řadu let uzavírány mezi ČNB a 

orgány některých jiných států.276 Do budoucna lze zřejmě očekávat postupné přesouvání 

pravomocí národních dohledových orgánů na evropské dohledové orgány (ESMA, EBA, 

EIOPA, kdy lze uvažovat i o tom, že v budoucnu bude zřízen jednotný „evropský regulatorně-

dohledový mechanismus.“277 Takový přesun vybraných pravomocí může být vhodný 

s ohledem na efektivitu dohledu nad finančními trhy, nicméně pokud by tendence skutečně 

směřovaly k vytvoření dalšího evropského dohledového orgánu či orgánů, který by 

postupně přebíral většinu či alespoň podstatnější část kompetencí národních orgánů 

dohledu, bylo by dle mého názoru potřebné zvážit klady a zápory přesunu každé konkrétní 

kompetence. V určitých případech může být nadále vhodnější, aby zasáhl národní 

dohledový orgán, který je přece jen lépe seznámen s fungováním trhu daného státu. I při 

postihování nelegálních obchodů či nekalých praktik považuji stále za zásadní a 

nenahraditelnou roli státních (národních) dohledových orgánů, na jejichž území k danému 

obchodu došlo. Jestliže by k nelegálnímu obchodu či nekalé praktice došlo na území více 

států EU, byl by zásah evropského dohledového orgánu (bude-li kdy zřízen) již 

 
276 Dohody o spolupráci. In www.cnb.cz [online]. [cit. 2019-10-19]. Dostupné z: https://www.cnb.cz/cs/dohled-

financni-trh/vykon-dohledu/dohody-o-spolupraci/index.html. 
277 VESELÁ, Jitka. Investování na kapitálových trzích. 3., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 

2019, s. 55. ISBN 978-80-7598-213-1. 
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odůvodnitelnější, nicméně v takovém případě by měl tento (budoucí) orgán velice úzce 

spolupracovat s národními orgány dohledu, které by mu měly minimálně sdělit své 

stanovisko k vlivům praktik na národní trh a na možné dopady případných opatření. 

 

6.2. Výkon dohledu ze strany ČNB 

ČNB je dle čl. 1 odst. 2 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o ČNB“) právnickou osobou veřejného práva se sídlem v Praze. Na 

základě § odst. 1 zákona o ČNB je péče o cenovou stabilitu hlavním cílem ČNB. ČNB je součástí 

Evropského systému dohledu nad finančními trhy (§ 2a odst. 1 zákona o ČNB ve spojení s čl. 1 

nařízení o makroobezřetnostním dohledu). 

ČNB vykonává dohled nad finančním trhem § 2 odst. 1 písm. d) zákona č. 6/1993 Sb., 

o České národní bance. Dohled nad kapitálovým trhem (jako segmentem trhu finančního) 

vykonává taktéž ČNB, a to na základě § 1 zákona č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti 

kapitálového trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDOKT“). V neposlední řadě je 

taktéž třeba zmínit tzv. bankovní dohled vykonávaný ČNB dle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, 

ve znění pozdějších předpisů, či výkon dohledu nad pojišťovnami dle zákona č. 27/2009 Sb., o 

pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, či nad dalšími institucemi dle zvláštních právních 

předpisů. Dohled vykonávaný ČNB se tak vztahuje (s určitými oborovými specifiky) v podstatě 

na veškeré instituce působící na finančním trhu napříč ČR; tyto instituce jsou vyjmenovány v § 

44 odst. 1 zákona o ČNB. V rámci dohledu nad finančním trhem je ČNB přiznána řada 

působností, která § 44 odst. 2 zákona specifikuje následovně: 

a) „rozhodování o žádostech o udělení licencí, povolení, registrací a souhlasů podle 

jiných právních předpisů,  

b) kontrolu dodržování podmínek stanovených udělenými licencemi a povoleními, 

c) kontrolu dodržování zákonů a přímo použitelných předpisů Evropské unie, jestliže 

je k této kontrole Česká národní banka tímto zákonem nebo jinými právními 

předpisy zmocněna, a kontrolu dodržování vyhlášek vydaných Českou národní 

bankou,  

d) získávání informací potřebných pro výkon dohledu podle jiných právních 

předpisů a jejich vymáhání, ověřování jejich pravdivosti, úplnosti a aktuálnosti,  

e) ukládání opatření k nápravě a správních trestů podle tohoto zákona nebo jiných 

právních předpisů,  

f) řízení o přestupcích.“ 
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Rozhodování o žádostech o licenci musí být v působnosti ČNB jakožto dohledového 

orgánu, protože ČNB by měla „hlídat“, jaké osoby budou moci na finančním trhu působit, 

zejména z toho pohledu, zda vstupující osoba splňuje požadavky dle právních předpisů. 

V tomto ohledu si lze představit ČNB jako určitého „strážného psa před branou.“ S tím 

ostatně souvisí i kontrola dodržování podmínek instituce po vstupu na finanční trh, kdy 

ČNB bude vystupovat jako kontrolor a v případě rozporu s požadavky či právními 

předpisy ČNB přijme potřebná opatření či prostředky k nápravě. Podstatné je samozřejmě 

řízení o přestupcích, kdy bez hrozby sankce nemusí být ze strany povinných vůle dodržovat 

požadavky.  

Dle čl. 2 odst. 2 písm. e) zákona o ČNB je ČNB povinna pečovat i o finanční stabilitu 

a bezpečné fungování finančního systému v ČR. Zákon o ČNB (stejně tak jako i další právní 

předpisy) stanoví ČNB řadu úkolů; ve vztahu k dohledu je na místě zdůraznit úkol spočívající 

v dohledu nad osobami působícími na finančním trhu (§ 2 odst. 2 písm. d) zákona o ČNB). ČNB 

je povinna sledovat, posuzovat a rozpoznávat rizika ohrožení stability finančního systému (§ 2 

odst. 2 písm. e) zákona o ČNB); v tomto ohledu by byla vhodná určitá koordinace s Evropskou 

radou pro systémová rizika, kdy povinnost spolupráce s  Evropskou radou pro systémová rizika 

(stejně jako s evropskými orgány dohledu nad finančními trhy) je stanovena v § 3 zákona o ČNB. 

ČNB je ostatně uložena povinnost spolupráce s ústředními bankami jiných států a dalšími orgány 

(zahraničními) zabývajícími se dohledem nad finančním trhem i mezinárodními finančními 

orgány, přičemž ČNB s nimi může sjednávat i dohody, samozřejmě vždy v rámci své působnosti 

(§ 2 odst. 3 zákona o ČNB). 

ČNB každoročně zveřejňuje zprávy o výkonu dohledu a její spolupráci s dalšími 

dohledovými orgány.278 Z těchto zpráv lze čerpat řadu informací, na jaké činnosti se ČNB 

v předmětném roce zaměřila, jakož i informací o stavu finančního trhu a jeho jednotlivých 

segmentů. Ze zprávy ČNB za rok 2018 plyne, že ČNB se aktivně účastní i spolupráce se 

zahraničními orgány dohledu, když se zde uvádí, že: „ČNB se rovněž v průběhu roku 2018 

aktivně podílela na činnosti evropských i mezinárodních institucí působících v oblasti regulace 

finančních trhů a dohledu nad nimi, přičemž důležitá byla zejména činnost v evropských 

orgánech dohledu (EBA, ESMA, EIOPA), ECB, ESRB, jakož i aktivity v dalších mezinárodních 

 
278 Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem. In www.cnb.cz [online]. [cit. 2019-10-19]. Dostupné z: 

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

trh/.galleries/souhrnne_informace_fin_trhy/zpravy_o_vykonu_dohledu/download/dnft_2018_cz.pdf. 
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organizacích, např. BCBS, IOSCO či IAIS. ČNB se též podílela na přípravě pozic ČR pro jednání 

v rámci struktur EU (EFC, Rada ECOFIN apod.). Velký význam měla také průběžná spolupráce 

s dalšími národními orgány dohledu zemí EU, která se uskutečňovala zejména v rámci kolegií 

orgánů dohledu nad bankovními a pojišťovacími skupinami.“279 Mám za to, že je na místě, aby 

tato spolupráce i do budoucna pokračovala. 

Spolupráce mezi evropskými dohledovými orgány je patrná ostatně i ze skutečnosti, že 

ČNB se zabývá obecnými pokyny evropských dohledových orgánů, zejména ESMA a EBA, 

které i zveřejňuje na svých internetových stránkách, a případně k nim vydává i svá navazující 

sdělení.280 

Současně nelze nezmínit dohled ČNB ve vztahu k nekalým obchodním praktikám na 

úseku finančního trhu, která jí svěřuje Zákon o ochraně spotřebitele.  

ČNB každoročně zveřejňuje zprávy o výkonu dohledu a její spolupráci s dalšími 

dohledovými orgány.281 Z těchto zpráv lze čerpat řadu informací, na jaké činnosti se ČNB 

v předmětném roce zaměřila, jakož i informací o stavu finančního trhu a jeho jednotlivých 

segmentů. Ze zprávy ČNB za rok 2018 plyne, že ČNB se aktivně účastní i spolupráce se 

zahraničními orgány dohledu, když se zde uvádí, že: „ČNB se rovněž v průběhu roku 2018 

aktivně podílela na činnosti evropských i mezinárodních institucí působících v oblasti regulace 

finančních trhů a dohledu nad nimi, přičemž důležitá byla zejména činnost v evropských 

orgánech dohledu (EBA, ESMA, EIOPA), ECB, ESRB, jakož i aktivity v dalších mezinárodních 

organizacích, např. BCBS, IOSCO či IAIS. ČNB se též podílela na přípravě pozic ČR pro jednání 

v rámci struktur EU (EFC, Rada ECOFIN apod.). Velký význam měla také průběžná spolupráce 

s dalšími národními orgány dohledu zemí EU, která se uskutečňovala zejména v rámci kolegií 

orgánů dohledu nad bankovními a pojišťovacími skupinami.“282 Mám za to, že je na místě, aby 

tato spolupráce i do budoucna pokračovala. 

Dohledová oprávnění ČNB se ve vztahu k určitým segmentům trhu opírají i o více 

právních předpisů, což vede k určitému znepřehlednění. De lege ferenda lze zvážit přijetí 

konkrétního zákona, který by ochranu finančních trhů z hlediska dohledu ČNB pojal více 

 
279 Tamtéž. 
280 Metodické a výkladové materiály. In www.cnb.cz [online]. [cit. 2019-10-07]. Dostupné z: 

https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/legislativni-zakladna/investicni-spolecnosti-a-investicni-

fondy/metodicke-a-vykladove-materialy/. 
281 Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem. In www.cnb.cz [online]. [cit. 2019-10-19]. Dostupné z: 

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

trh/.galleries/souhrnne_informace_fin_trhy/zpravy_o_vykonu_dohledu/download/dnft_2018_cz.pdf. 
282 Tamtéž. 
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systematicky, přičemž takovým zákonem by byl nahrazen ZDOKT. Na druhou stranu 

takový zákon nevnímám jako nutný, neboť stávající úprava dle mého názoru v praxi 

funguje, avšak to nic nemění na mém názoru, že ZDOKT by se měl vztahovat na celý 

finanční trh, nikoliv jen na trh kapitálový.  

ZDOKT obecně pro výkon dohledu přiznává ČNB řadu oprávnění, která jí její 

funkci výrazně ulehčí a která je nutné do budoucna ponechat. Taková oprávnění lze nalézt 

zejména v § 8 odst. 1 ZDOKT, který – mimo jiné – umožňuje ČNB vyžadovat informace od 

každého, a to i od auditorů (§ 8 odst. 1 písm. a) ZDOKT), jakož i objasnění skutečností od 

každého (§ 8 odst. 1 písm. b) ZDOKT). Tato oprávnění by ČNB při boji s nelegálními 

praktikami měla dle mého názoru hojně využívat, neboť osoby uskutečňující takové 

obchody vědomě se je budou jistě snažit skrývat, tudíž ČNB nemusí informace zjistit 

snadno. Pak dává smysl právě využít výše uvedených oprávnění tak, aby ČNB zaslala co 

nejširšímu okruhu osob žádosti o poskytnutí informací pro účely prošetření konkrétního 

obchodu. ČNB si ovšem může vyžádat i „předložení záznamů, zpráv nebo s nimi spojených 

údajů přenášených prostřednictvím sítě elektronických komunikací od osoby, která podléhá 

jejímu dohledu nad kapitálovým trhem a která je oprávněně pořídilaˮ (§ 8 odst. 1 písm. c) 

ZDOKT). Toto ustanovení vnímám jako důležité s ohledem na skutečnost, že v České 

republice i ve světě je stále silnější tendence zasílat záznamy či zprávy elektronicky. 

Otázkou může být, zda se toto ustanovení může vztahovat i na tzv. cloudové služby, které 

nejsou přímo zasílány třetí osobě, neboť jsou pouze ukládány do úložiště. Mám však za to, 

že při tomto „uložení“ dochází i k přenosu záznamů (nikoliv jejich zasláním třetí osobě, ale 

jejich uložením).  

Vhodné pak může být i provádění kontrol na místě (§ 8 odst. 1 písm. e) ZDOKT). Je 

otázkou, zda by měla ČNB na takové kontroly na místě, které plánuje provést, 

kontrolovanou osobu předem blíže upozornit. Domnívám se, že spíše nikoliv, neboť 

v případě předchozího upozornění by mohlo snáze docházet k ničení důkazů. 

Oprávnění k získání informací (dle § 8 odst. 1 ZDOKT) může ČNB využít i ke zjištění 

informací, které po ní vyžaduje zahraniční orgán dohledu nad finančním trhem, pokud: 

• „je to nutné pro plnění jeho úkolů‟ (jde však pouze o úkoly v oblasti dohledu nad 

finančním trhem), 

• tyto informace mu lze v souladu s § 26 ZDOKT poskytnout, a 

• „může uplatnit srovnatelné pravomoci na území svého státu v případě obdobné 

žádosti České národní banky.“ 
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Výše uvedenou možnost pro zahraniční orgány dohledu nad finančním trhem lze 

jen kvitovat, když je to vhodné právě pro účely již zmíněné spolupráce orgánů dohledu nad 

finančním trhem. Potencionálně spornou možnost by mohla představovat podmínka 

reciprocity, která fakticky brání ČNB poskytnout informace tomu zahraničnímu orgánu, 

který by nemohl ČNB vyhovět, jestliže by podala obdobnou žádost. Tím tedy fakticky ČNB 

může v takovém případě ztížit, či dokonce zmařit vyšetřování. Na druhou stranu lze po 

ČNB sotva vyžadovat aktivitu konanou pro takový orgán, který by pro ČNB žádnou 

obdobnou aktivitu konat nemohl. Je-li to však možné, měly by dle mého názoru dohledové 

orgány kooperovat a vycházet si vstříc, neboť taková spolupráce je i ve veřejném zájmu. 

Aby mohla ČNB zjištěné informace relevantně využít, musí jí zákon samozřejmě svěřit 

určité pravomoci. Dle § 9 ZDOKT může ČNB přijímat opatření k nápravě, jimiž: 

• uloží zjednat nápravu ve stanovené lhůtě, 

• určit, jakým způsobem má daná osoba nedostatek odstranit. 

Domnívám se, že případné opatření k nápravě by ze strany ČNB mělo být 

maximálně detailní, aby nevznikaly pochybnosti o tom, jakým způsobem zamýšlela ČNB 

dosáhnout nápravy, a aby se předešlo situacím, kdy špatně provedené opatření ze strany 

vyzvané osoby nebude mít ve skutečnosti takový efekt, že by k nápravě došlo. 

Dle § 9 odst. 2 ZDOKT může přitom ČNB uložit i místo pokuty tzv. napomenutí. 

Napomenutí může být jistě na místě v méně závažných případech.  Dle § 9b ZDOKT představuje 

porušení vybraných povinností v rámci kontroly přestupek.  

Zajímavou možností je nařizovat tzv. předběžná opatření ze strany ČNB, kterými lze – 

mimo jiné – dle § 11 ZDOKT například uložit zákaz převodu cenných papírů, neprovést 

registraci cenných papírů na jiný účet ani smluvního zástavního práva, a to v souvislosti 

přijímáním opatření k nápravně či správního trestu (přesněji se takové opatření může uložit ve 

vztahu k osobám, vůči níž se přijímají opatření k nápravě nebo sankce, respektive osobám, které 

takové osoby vedou apod.). Možnost ČNB ukládat předběžná opatření je zcela správná a 

potřebná, neboť mohou nastat situace, kdy je okamžitě nutné určité transakci zabránit, 

respektive zachovat status quo, dokud nebude situace blíže prověřena. Proti předběžnému 

opatření lze dle § 11 odst. 2 ZDOKT podat rozklad, který však nemá odkladný účinek. Kdyby 

byl ostatně rozkladu odkladný účinek přiznán, byl by samozřejmě účinek předběžného opatření 

zcela zmařen. 

Dle § 11 odst. 4 ZDOKT však předběžné opatření nařízení ČNB zanikne uplynutím pěti 

dnů od jeho nařízení. Jestliže v této lhůtě nepominou důvody jeho nařízení, musí ČNB podat 
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proti účastníkům návrhu u soudu, aby soud uložil povinnosti, které banka ukládala předběžným 

opatřením. Návrh ČNB musí být dle § 11 odst. 4 ZDOKT podán do pěti dnů od nařízení 

předběžného opatření a v případě jeho podání předběžné opatření zanikne až dnem, kdy bude 

vykonatelné usnesení soudu, kterým je rozhodnuto o návrhu ČNB. Z této úpravy je evidentní 

preference rozhodování o zásadních záležitostech spíše soudy než ČNB (kdy tedy ČNB 

nemá ani zdaleka tak silné pravomoci jako některé zahraniční dohledové orgány, například 

americká SEC). Na druhou stranu lze však konstatovat, že v rámci České republiky je tato 

úprava předběžných opatření spíše vyhovující a že je-li ČNB aktivní a podá návrh k soudu, 

předběžné opatření zůstane v platnosti do finálního soudního rozhodnutí, což je zásadní. 

Podobně jako u úpravy předběžných opatření ČNB se domnívám, že dohledová 

oprávnění ČNB jsou – obecně posuzováno – postačující a že není nutná zásadní úprava. 

Zcela jistě by však dohledové pravomoci neměly být oslabovány. Posíleny by však měly být 

v tom smyslu, že ZDOKT by se měl vztáhnout na celý finanční trh; nemělo by tedy jít jen 

o zákon upravující práva a povinnosti ČNB při „výkonu dohledu nad kapitálovým trhem“. 
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Závěr 

Cílem této rigorózní práce bylo přiblížit problematiku nelegálních obchodů na finančních 

trzích, provést analýzu jejich právní úpravy, vyhodnotit, zda je taková právní úprava vyhovující či 

zda by jí bylo de lege ferenda vhodné změnit či doplnit. 

Právní úprava vztahující se na zákaz provádění nelegálních obchodů či jiných nekalých 

praktik je v dnešní době již naprosto nezbytná a nepostradatelná. S ohledem na globalizaci 

světových trhů je žádoucí, aby se tato právní úprava příliš nelišila od právní úpravy platné v jiných 

státech; jinými slovy, považuji za vhodný přístup, platí-li ve vztahu k zákazu určitých obchodů 

v různých státech podobná pravidla. Tím je ostatně kladena i nižší zátěž na osoby obchodující na 

finančním trhu, což může vést i k tomu, že příslušná pravidla budou porušována méně často. 

V rámci Evropské unie je tendence harmonizovat a unifikovat právo finančního trhu zcela 

nepřehlédnutelná. Nařízení MAR, regulující na zneužívání trhu, je totiž stěžejním předpisem pro 

všechny členské státy EU. Samozřejmě není cestou, aby veškeré detaily byly regulovány právem 

EU – v řadě záležitostí je nutné či vhodné ponechat působnost národnímu zákonodárci a národním 

dohledovým orgánům, a to zejména z důvodu potřeby zohlednění specifik daného státu. Regulaci 

na evropské úrovni a na národní úrovni přitom nemusí být lehké vyvažovat. Domnívám se však, 

že stávající úprava na úrovní EU je ve vztahu k České republice nastavena v zásadě vhodně, kdy 

řada praktik je nadále vymezena v národních právních předpisech, zatímco ty nejdiskutovanější 

(označené souhrnně pojmem „zneužívání trhu“) jsou regulovány nařízením MAR. Současně 

vnímám jako podstatnou koordinační funkci ESMA, který se ovšem nestal jakýmsi „všemocným 

evropským dohledovým orgánem“, což nelze hodnotit jinak než pozitivně. Národní dohledové 

orgány musí i do budoucna hrát významnou roli, a to nejen při postihu nelegálních obchodů. 

Podstatná část této rigorózní práce byla věnována srovnání české právní úpravy 

(harmonizované či unifikované právními předpisy přijatými na úrovni EU) s právní úpravou USA. 

Právní předpisy vztahující se k zakázaným obchodům na finančním trhu jsou v rámci USA pojaty 

velice obecně, jsou široce definované a do určité míry mohou být – z evropského pohledu – 

označeny i za „vágní“. V USA je nicméně uplatňován angloamerický právní systém kladoucí 

důraz na tzv. case law, které obsahuje další již konkrétní pravidla pro posuzování budoucích 

případů takových praktik. Je tak třeba konstatovat, že systém uplatňovaný v USA je vhodný právě 

pro angloamerický právní systém, zatímco evropský kontinent spíše ocení stávající strukturu. I 

přes nepochybné odlišnosti lze však v obou systémech nalézt řadu podobností, kdy je evidentní, 

že obě úpravy cílí na stejné jednání, avšak volí jinou terminologii, formulaci a odlišný přístup. 

Ačkoliv právní úprava USA nemusí být vhodná pro evropské státy, musíme jí připsat značnou 
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důležitost, a to i s ohledem na skutečnost, že byla inspirací pro vývoj či modifikaci právních 

předpisů řady jiných států. 

Zakázané obchodování zasvěcených osob a nedovolené zpřístupnění vnitřní informace 

představují první nelegální obchody, které byly v této práci analyzovány. Pro účely této 

problematiky jsem provedla analýzu pojmu „vnitřní informace“, který sestává z řady obecně 

vymezených znaků (když jde o informaci přesné povahy, která dosud nebyla uveřejněna, která se 

týká jednoho nebo několika emitentů či finančních nástrojů a která by pravděpodobně měla 

významný dopad na ceny finančních nástrojů, kdyby se stala veřejně známou). Za potencionálně 

problematické považuji posuzování, jak konkrétně se má ve vztahu k ochraně vnitřních 

informací posoudit, zda byla informace zveřejněna „včasně“, či nikoliv. Toto by se mělo 

posuzovat z toho pohledu, zda ostatní potencionální zákazníci měli rovnou příležitost učinit 

na základě takové informace (zveřejněné teprve před relativně krátkou dobou) dostatečný 

časový prostor provést stejný obchod jako zasvěcená osoba (str. 12). Se znaky vnitřní 

informace spočívající v přesnosti a požadavku, aby se vnitřní informace týkala finančního 

nástroje či emitenta, se ztotožňuji. Mnohem náročnější na posuzování než hodnocení 

rozhodování určitého průměrného a racionálního investora je dle mého názoru posouzení, 

zda daná informace má skutečně „významný“ dopad na cenu finančních nástrojů, či pouze 

jen dopad, který není dopadem významným ve smyslu nařízení MAR. Je tedy patrné, že by 

osoba zabývající se posuzováním významného dopadu – respektive stanovením, zda by 

mohlo jít o vnitřní informaci – měla vždy pečlivě a detailně znát komentáře analytiků a 

odborné názory vztahující se ke konkrétním finančním nástrojům. Pokud takové komentáře 

chybí, bylo by vhodné, aby si je taková osoba nechala sama zpracovat, což by mohlo být 

kladně zohledněno alespoň při ukládání případné sankce za porušení zákazu obchodování 

zasvěcených osob (str. 17 – 18). S vymezením vnitřní informace v nařízení MAR se 

ztotožňuji, neboť, dle mého názoru, je vymezena správně, třebaže není vyloučeno, že 

v konkrétním případě dojde s ohledem na znění této definice ke sporům, zda jde o vnitřní 

informaci. V rámci USA je terminologické vymezení vnitřní informace sice poněkud odlišné, 

ale i v tomto vymezení lze spatřovat shodné rysy s evropským pojetím vnitřní informace, což 

v praxi povede k tomu, že informace může být ve většině případů považována za vnitřní 

informaci jak v EU, tak v USA (str. 43 – 44).  

Pro účely nařízení MAR považuji za vhodné dostatečně široké vymezení zákazu provádění 

vnitřního obchodování a nedovoleného zpřístupnění vnitřní informace, okruhu zasvěcených osob 

a současně zavedení seznamů zasvěcených osob. S ohledem na zachování spravedlnosti je 
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nutné stanovit i možnost, aby se podezřelé osoby „vyvinily“ – to nařízení MAR umožňuje 

odvoláním se na tzv. legitimní jednání. Domnívám se, že princip legitimního jednání by 

v případě potřeby měl být rozšiřován i rozhodovací praxí se zohledněním účelu nařízení 

MAR (str. 25 – 26). Rovněž informační povinnosti, nutnost zveřejňovat obchody řídících osob a 

ustanovení týkající se šíření informací jsou ve vztahu k zákazu vnitřního obchodování potřebné. 

V řadě případů je ale, dle mého názoru, potřebné postupovat i benevolentně, což si zjevně 

uvědomuje i evropský zákonodárce, když umožňuje odložit zveřejnění informací, což bylo 

v této práci demonstrováno i na konkrétních příkladech (str. 27 – 29).  

I v USA lze vysledovat tendenci vytvořit právní jistotu pro obchodníky spočívající ve 

vytvoření tzv. bezpečného přístavu, ve kterém je obchodník chráněn po přijetí obchodního plánu. 

Zavedení možnosti přijímání obchodního plánu jako ochrany před obviněním ze zakázaného 

obchodování zasvěcených osob by mohlo být inspirací i pro EU. Naproti tomu praxe USA 

však naznačuje, že obchodní plány mají svá úskalí; zavedení principu legitimního očekávání 

proto může být pro EU dostačující (str. 41 – 43).  

Nařízení MAR reguluje i různá investiční doporučení a informace ve sdělovacích 

prostředcích; v tomto ohledu by však na běžné novináře, kteří nemají znalosti o finančním 

trhu, neměly být kladeny stejně přísné požadavky jako na odborníky disponující odbornými 

znalostmi (str. 33). Prospěšnost zavádění povinností ve vztahu k prevenci vnitřního obchodování 

a snadnějšímu odhalování porušení zákazu provádět vnitřní obchodování dokazuje i právní úprava 

USA. 

Manipulace s trhem zakazuje taktéž nařízení MAR. Manipulativní jednání ve vztahu 

k finančnímu trhu zahrnují celou řadu jednání, včetně využívání fiktivních a klamavých informací 

(lsti), fixování cen finančního nástroje na nepřirozené či umělé úrovni, zadávání pokynů 

způsobilých dát nesprávné a zavádějící signály, předávání nepravdivých informací ve vztahu 

k referenční hodnotě a podobně. Ztotožňuji se se závěrem, že veškeré jednání označené 

v nařízení MAR jako manipulace s trhem vede skutečně k manipulativnímu jednání na 

finančních trzích, které výrazně poškozuje transparentnost trhu (str. 47 - 55). I v právní 

úpravě USA lze nalézt obdobné skutkové podstaty manipulací s trhem, například fixování ceny na 

nepřirozené úrovni či užívání klamavého nebo podvodného jednání (str. 61 – 67).  

Jako obranu proti podezření z manipulací s trhem lze využít tak zvané „uznávané tržní 

postupy“ – jednání dovolené totiž nemůže být manipulací s trhem, které bude de lege ferenda 

nutné dále aktualizovat (str. 56 – 58). Nařízení MAR stanoví i povinnost ohlásit obchody 

řídicích osob či obchody, které by mohly představovat manipulaci s trhem, což vnímám jako 
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zcela zásadní (str. 58 – 59). I sdělovací prostředky, které veřejnost informují o vývoji na 

finančních trzích, mohou být nuceny zaplatit velmi vysokou pokutu, zveřejní-li zprávu, která 

manipuluje s trhem. Dopad zpráv šířených prostřednictvím médií je samozřejmě značný a 

dalekosáhlý, proto se jistě na média musí zákaz manipulací s trhem vztahovat; naproti tomu 

se však domnívám, že média – na rozdíl od obchodníků s cennými papíry či jiných osob 

obchodujících na finančních trzích – se zpravidla nedopouští manipulací úmyslně, jedná se 

spíše o neporozumění situaci, tedy jednání nedbalostní (str. 50, str. 54). Bylo by však vhodné, 

aby správnost investičních zpráv šířených sdělovacími prostředky kontrolovaly alespoň dvě 

odborné osoby (str. 54). Z těchto důvodu by bylo možné uvažovat o určitém snižování pokut 

ukládaných za neúmyslné manipulace s trhem v rámci zpravodajství. Uskutečnění manipulací 

s trhem může představovat i trestný čin nazvaný manipulace s kurzem investičních nástrojů; 

s ohledem na závažnost provádění manipulací s trhem, dle mého názoru, nelze nezařadit do 

skutkových podstat trestního zákoníku i manipulace s kurzem. Tento trestný čin zahrnuje širokou 

škálu jednání, nicméně se domnívám, že by bylo možné do příslušné skutkové podstaty zařadit 

výslovně manipulace ve vztahu k referenční hodnotě na základě nepravdivých údajů. 

Praktika označovaná jako „churning“ (tedy nadměrné obchodování na účtu zákazníka za 

účelem dosažení zisku pro obchodníka) představuje bezpochyby praktiku, která je nepoctivá, 

nečestná, nekvalifikovaná a nespravedlivá (str. 69 – 71). Obchodník zpravidla při tomto způsobu 

nadměrného obchodování zákazníkovi zamlčuje důležité informace nebo přímo uvádí nepravdivé 

údaje. Proto lze zákazníkům doporučit, aby konkrétního obchodníka kontrolovali, a to 

alespoň tak, že si budou vyžadovat vysvětlení, což může minimálně vytvořit psychologický 

tlak na obchodníka, aby svou činnost vykonával řádně (str. 70). Dle mého názoru by mohlo 

být užitečné postihovat opomenutí učinit záznam o provedené transakci za přestupek i 

v České republice (str. 73). 

Mezi znaky této praktiky patří kontrola nad účtem zákazníka, odpovědnost za přestupek a 

samotný výkon nadměrného obchodování (tyto znaky lze vysledovat v české právní úpravě i 

v právní úpravě USA). De lege ferenda se domnívám, že v české právní úpravě by mohlo být 

blíže vymezeno, co konkrétně se „kontrolou nad účtem zákazníka“ rozumí (str. 75 – 81) a že 

by mohla být přijata nová skutková podstata týkající se churningu (str. 75). 

 Za účelem indikace churningu je zohledňovat tzv. ukazatel C/E a ukazatel Turnover 

Rate, které využívá i rozhodovací praxe, kdy tyto ukazatele lze považovat za velmi praktické 

(str. 82 – 84). 
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Při obchodování na finančních trzích se můžeme setkat s celou řadou obchodů či praktik, 

které právní předpisy neoznačují přímo za protiprávní; s ohledem na skutečnost, že fantazii se 

meze nekladou, můžeme se i v budoucnu setkávat s obchody dosud nepopsanými, které teprve 

budou klasifikovány jako nelegální. Je otázkou, zda takové obchody bude možné sankcionovat 

již v okamžiku, kdy je spáchá právní pachatel, nebo až poté, kdy bude přijat právní předpis 

zakazující takové jednání. Řada obchodů může být totiž i v současné době podřazena pod 

určité obecné právní normy, ačkoliv neexistuje zcela přesná skutková podstata konkrétně 

popisující takové jednání (může se jednat například o porušení odborné péče dle § 15 ZPKT 

– str. 87) Konkrétní obchod může také představovat podvodné jednání ve smyslu trestního 

zákoníku či nekalou obchodní praktiku. 

Nelze přitom zapomínat na skutečnost, že jedna konkrétní nekalá praktika přitom může být 

kvalifikována jako přestupek dle zákona o ochraně spotřebitele a současně i jako přestupek dle 

zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zejména z důvodu porušení odborné péče (str. 91 – 92). 

Dohledovým orgánem nad nekalými obchodními praktikami (včetně klamavých a agresivních 

obchodních praktik) je ČNB u osob, které podléhají jejímu dohledu při výkonu své činnosti, což 

je vhodné, a to i proto, že přestupek dle zákona o ochraně spotřebitele a zákona o podnikání na 

kapitálovém trhu bude řešit jeden orgán zpravidla v jednom rozhodnutí.  ČNB v rámci své praxe 

jakožto dohledového orgánu již popisuje konkrétní praktiky, které považuje za nekalé (str. 94 – 

99). 

Praktika označovaná jako „front running“ či také „předbíhání ve frontě“ (spočívající v tom, 

že obchodník nakoupí příslušné investiční nástroje na vlastní účet dříve než na účet zákazníka či 

že provede pokyny k obchodování v odlišném pořadí) se do určité míry podobá zakázanému 

obchodování zasvěcených osob, když obchodník využívá jemu známé informace, aby pokyny 

učinil v pořadí nejpříhodnějším přímo pro obchodníka. To dokazuje i právní úprava USA, jež 

postihuje front running v zásadě dle stejných ustanovení jako vnitřní obchodování (str. 90). 

V rámci předcházení rizik front runningu lze zákazníkům doporučit, aby zákazníci žádali 

obchodníky o doložení, že obchody učiněné na jejich účtu jsou činěny za nejlepších podmínek 

pro zákazníka (str. 88). Mám za to, že do takto stanovených pravidel by obchodník s cennými 

papíry měl zvážit i zahrnutí kontrolního mechanismu provádění pokynů, zejména z toho 

pohledu, zda je konkrétní obchodník provádí skutečně spravedlivě, včas a dle časové priority 

srovnatelných pokynů (str. 89).  

Ačkoliv se lze setkat s osobami, které se prováděním nelegálních obchodů přejí obohatit, 

věřím, že většina obchodníků s cennými papíry si bezpochyby nepřeje dopouštět se jakéhokoliv 



118 

 

nelegálního jednání a že se snaží vyhnout se v tomto ohledu jakémukoliv riziku. V rámci 

prevence provádění nelegálních obchodů či nekalých praktik lze obchodníkům s cennými 

papíry jednoznačně doporučit zavedení vhodného compliance programu, kde by byly 

stanoveny postupy obchodování na finančním trhu, které jsou souladné se zákonem, a kde 

by bylo současně popsáno, jaké praktiky naopak jsou protizákonné. Lze současně doporučit, 

aby byli v tomto ohledu zaměstnanci často proškolováni a aby alespoň jedné osobě byly 

svěřeny kontrolní oprávnění ve vztahu k dodržování tohoto programu. 

V rámci Evropské unie došlo v posledním desetiletí ke zřizování dohledových orgánů; za 

účelem makroobezřetnostního dohledu byla zřízena Evropská rada pro systémová rizika, zatímco 

k výkonům mikroobezřetnostního dohledu vznikl orgán ESMA (Orgán pro cenné papíry a trhy), 

orgán EBA (Evropský orgán pro bankovnictví) a orgán EIOPA (Evropský orgán pro pojišťovnictví 

a zaměstnanecké penzijní pojištění). S ohledem na postupující globalizaci a evropskou integraci 

vnímám tento dohled jako nutný, a to i ve vztahu k prevenci nelegálních obchodů a jejich postihu. 

De lege ferenda by bylo vhodné, pokud by tato tendence sílila; i přesto bude však nutné 

pečlivě zvážit, jaké pravomoci by měly být přesunovány na evropské orgány dohledu, neboť 

v konkrétních případech mohou být národní orgány dohledu a jejich zásahy nutné (str. 104).  

Roli Evropské rady pro systémová rizika vnímám velmi pozitivně, neboť dopad 

systémových rizik na ekonomiku a vnitřní trh je nutno detailně analyzovat. Vymezení 

„finančního systému“ a „systémového rizika“ je nastaveno dostatečně široce, aby Evropská 

rada pro systémová rizika nebyla při jejich posuzování výrazně limitována (str. 103). 

Nutností je však spolupráce s jinými orgány, bez nichž by Evropská rada pro systémová rizika 

nebyla zpravidla reálně schopna své závěry prosadit, v čemž lze spatřit určité omezení; mám 

nicméně za to, že i přes tuto skutečnost by příslušné orgány měly vždy varování Evropské rady 

pro systémová rizika dbát (str. 105). Nedomnívám se však, že by bylo za stávajícího stavu nutné 

přiznávat Evropské radě pro systémová rizika pravomoci související s výkonem dohledu. 

Naproti orgán ESMA má výraznější postavení, když může určitou finanční činnost 

i dočasně zakázat i omezit, což považuji za potřebné, neboť se domnívám, že by v současné 

době měl existovat alespoň jeden evropský dohledový orgán, který by měl mít již výraznější 

pravomoc přímo zasáhnout (str. 105). Orgány EBA či EIOPA mohou nicméně také posuzovat 

nutnost zákazu či omezení určité finanční činnosti a informovat o tom Evropskou komisi, nicméně 

postavení ESMA je v tomto směru silnější (str. 105 – 106). 

Oprávnění, kterými ČNB disponuje v rámci dohledu nad kapitálovým trhem, vnímám 

jako dostačující, aniž by bylo nutné je zásadně rozšiřovat, nicméně mám za to, že by měl být 
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přijat zákon, který by tato oprávnění komplexně upravil pro celý finanční trh (str. 109 – 

110).  

Za zcela nezbytné považuji, aby ČNB nadále mohla udělovat, resp. i odebírat, licence, 

které určité finanční instituce potřebují za účelem jejich vstupu na finanční trh (str. 108). 

V rámci boje s nelegálními obchody by ČNB měla využívat jí svěřené pravomoci dle 

ZDOKT, konkrétně možnosti vyžadovat od jakýchkoliv osob informace či provádění kontrol 

na místě (str. 110). Rovněž je na místě, aby se ČNB dále podílela na spolupráci orgánů 

dohledu (str. 111). Za významné oprávnění ČNB pokládám i možnost vydávat předběžné 

opatření dle ZDOKT (str. 111 – 112). 

S ohledem na výše uvedené shrnutí se domnívám, že stanovených cílů této diplomové práce 

bylo dosaženo. S ohledem na rozsah této práce však nebylo možné problematiku nelegálních 

obchodů na finančních trzích popsat zcela vyčerpávajícím způsobem, nicméně bezpochyby se 

jedná o téma, které má smysl zkoumat i v budoucnu podrobněji. Každý z nelegálních obchodů 

popisovaných v této práci tak může být do budoucna ještě blíže rozpracován a podroben 

detailnějšímu rozboru. Současně mohou být analyzována i další protizákonná jednání na finančním 

trhu, která byla v této práci pouze okrajově zmíněna (například praní špinavých peněz nebo účetní, 

daňové či jiné podvody na finančních trzích). Je nepochybné, že konkrétní praktiky byly, jsou a 

budou nahlíženy odlišně ze strany různých orgánů či osob – není reálně dosažitelné, aby názory 

na nelegálnost či legálnost konkrétní praktiky byly vždy stoprocentně shodné. Proto jsem 

přesvědčena o tom, že při analýze všech jednání a praktik si vždy budeme muset odpovědět na 

palčivou a zcela zásadní otázku, kde je hranice mezi legálností a nelegálností a kde je hranice 

morálky a spravedlnosti. Zodpovězení této otázky však může být tím nejobtížnějším úkolem. 
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Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o stanovení regulačních 

technických norem týkajících se kritérií, postupu a požadavků pro zavedení uznávaného 
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Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro 
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Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Zákona č. 27/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů 
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Nelegální obchody na finančních trzích 

Abstrakt 
 

Obchodování na finančních trzích představuje bezesporu důležitou součást světové 

ekonomiky, která ovlivňuje (ať už přímo či nepřímo) společnost jako celek i život konkrétních 

lidí. Regulací finančního trhu je přitom potřeba se zabývat nejen z toho hlediska, co je dovoleno. 

Je nutné věnovat pozornost i takovému jednání, které je již za hranou zákona, nebo v jehož 

důsledku může docházet k pokřivené trhu nebo k podvodnému jednání. O základních rysech 

protizákonných obchodů či obdobných nekalých praktik by měla být informována i široká 

veřejnost, aby jí bylo alespoň známo, na jaké orgány se v případě potřeby může obrátit.  

Z výše uvedených důvodů jsem si ve své rigorózní práci rozhodla analyzovat právě 

vybrané obchody na finančních trzích, které jsou nelegální. Cílem mé rigorózní práce je přiblížit 

problematiku nelegálních obchodů na finančních trzích a provést analýzu jejich právní. 

Ve své rigorózní práci jsem používala metody kvalitativního výzkumu, a to zejména 

syntézu a analýzu. Dále jsem využila komparativní metodu, a to v částech, v nichž jsem se 

věnovala právní úpravě USA. Tato rigorózní práce se skládá z pěti kapitol, každá z nich se zabývá 

jinými nelegálními obchody na finančním trhu. 

První kapitola, která se věnuje finančnímu trhu a základnímu přehledu některých 

nelegálních obchodů či praktik, představuje spíše kapitolu úvodní, jejímž cílem je obecně 

představit analyzovanou tematiku.  

Ve druhé kapitole se zabývám úpravou zákazu vnitřního obchodování a nedovoleného 

zpřístupnění vnitřní informace. V závěrečné části této kapitoly jsem blíže analyzovala právní 

úpravou zákazu vnitřního obchodování v USA, neboť právě v této zemi má zákaz vnitřního 

obchodování již dlouhou tradici. 

Třetí kapitola pojednává o zakázaných manipulacích s trhem. I v tomto případě je poslední 

část třetí kapitoly věnována právní úpravě zákazu manipulativního jednání na trzích v USA. 

Čtvrtá kapitola se zaměřuje na praktiku zvanou „churning“, tedy na zakázané nadměrné 

obchodování na účtu zákazníka. 

Pátá kapitola se vztahuje na další nelegální obchody či praktiky, jejichž provádění může 

mít taktéž negativní účinek. 

Šestá kapitola se týká dohledu na finančním trhem. 

 

Klíčová slova: nelegální obchody, vnitřní obchodování, manipulace s trhem 
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Illegal trades in financial markets 

Abstract 
 

Undoubtedly, trading in financial markets comprises an important part of world economics 

which influences the society as a whole as well as life of particular people (whether directly or 

indirectly). The regulation of the financial markets cannot be analysed only in respect of what is 

allowed. It is also necessary to pay attention to such actions by which laws can be breached or to 

such actions which may result in the deformation of market or in fraudulent activity. Broad public 

should also be informed about illegal trades or similar unfair practices because so that it is known 

which public bodies may be approached in case of necessity.  

For the above stated reasons, I have decided to analyse certain trades in financial markets 

which are illegal in my thesis. The goal of my thesis is to describe illegal trades in financial markets 

and analyse their legal regulation. 

I have used qualitative research methods, particularly synthesis and analysis. Furthermore, 

I have used comparative method when analysing legal regulation of the USA. The thesis is 

composed of five chapters, each of them dealing with different illegal trades in financial markets. 

First chapter which is concerned with financial market and with basic overview of certain 

illegal trades and practices comprises rather introductory chapter shoes goal is to generally 

introduce the topis. 

Second chapter deals with the regulation of prohibition of insider trading and illicit 

publication of insider information. In the final part of the chapter, I have analysed the legal 

regulation of insider trading in the USA as the prohibition of insider trading has a long tradition in 

this country. 

The third chapter examines the illicit market manipulations. The last part of the chapter is 

dedicated to the regulation of market manipulations prohibition in markets in the USA as well. 

The fourth chapter looks at the practice called “churning‟, prohibited excessive trading in 

a client's account. 

The fifth chapter is aimed at certain other illegal trades and practices which may also have 

negative effect if they are carried out.  

The sixth chapter concerns itself with financial market supervision. 

 

Key words: illegal trades, insider trading, market manipulations 


