
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. 

 


