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Krátká historie Komise pro cenné papíry
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá studiem krátkých dějin Komise pro cenné papíry
(dále jen Komise). Popisuje příčiny jejího vzniku, tedy situaci na českém
kapitálovém trhu po roce 1989. Zvláštní pozornost je věnována zahraničním
systémům regulace, které byly použity jako vzor pro vytvoření českého regulatorního
systému. Důraz je kladen na zmapování činnosti Komise rok po roce a to v období 1.
4. 1998 – 1. 4. 2006. Cílem práce je poskytnout ucelený pohled na regulaci
kapitálového trhu v České republice a zhodnotit práci Komise v rámci vývoje
českého finančního trhu. Součástí práce je také popis událostí vedoucích k integraci
systému regulace a dozor do České národní banky.

The short history of Security Commission

Abstract:
This bachelor thesis deals with the short history of Security Commission (hereinafter
Commission) and its development in the Czech environment. It tries to defy the
substantial causes of its foundation as located in changeable time of capital market
after 1989. The main focus is directed on foreign regulation systems which, have
been used as a model for creation of Czech regulatory system. A part of my work
emphasizes the survey of Commission activity during successive years from 1.4.
1998 - 1.4. 2006. The aim of this thesis is to provide readers with a comprehensive
overview on regulatory system within the capital market in Czech Republic and to
consider the role of Commission in gradual development of financial market. The
integral part of this paper is formed by events description leading to regulation
system integration and the formation of surveillance in ČNB.
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1. Úvod
Motiv zisku patří mezi základní hnací síly člověka a stejně jako děti na pískovišti, tak i
kapitálový trh potřebuje určitou míru kontroly. I když se většinou za původce myšlenky
regulace kapitálového trhu považuje obecně vládní aparát, je třeba připomenout, že po
jejím vzniku volali sami účastníci. Především potřebovali ochranu před osobami, které na
trhu nekale podnikaly, tedy stanovit vynutitelná pravidla pro všechny, protože morální
standardy nemohly stačit, ty si každý nastavoval sám. Ochrana občanů byla vždy
povinností státu, a proto se jeho úkolem stalo vytvoření takového systému regulace, který
bude zajišťovat kontrolu regulovaných subjektů, tvorbu nových legislativních norem a
jejich vynucování.
„Supervize finančních trhů se stala standardní součástí moderního tržního
hospodářství. Samozřejmě, úloha supervize bývá často zpochybňována.“ (Havel, J.;
Dilemata českého dozoru finančních trhů, 2004, dostupné na www.ies.fsv.cuni.cz) Již
mnoho let se vedou nekonečné diskuze o tom, jak by měl vypadat optimální systém
regulace, především jaký by měl mít rozsah. Přehnaná kontrola trh omezuje a může se stát
bariérou pro jeho další rozvoj, jenže kde stanovit ideální hranici? „Where strong
competitive interests exist, only two types of regulation are needed to create and maintain
an efficient and competitive capital formation and allocation environment: laws that
promote market transparency by regulating disclosure of material information; and laws
that provide equal access to that information and to the security markets. Moreover,
competition can be a much more efficient and effective regulator than Government. There
is, however, a tension between private interests and the effectiveness of competition that
must be considered.“ (McCrudden, Ch.; Regulation and deregulation : policy and practice
in the utilities and financial services industrie, Oxford Law Colloquium, Oxford, 1998)
Když je pravidel příliš mnoho, obchodníci si stěžují, že jim systém zbytečně navyšuje
náklady, a když dojde k nějakému skandálu, pak je zas regulace příliš málo. Hledání
rovnováhy není nikdy snadné. „V našich podmínkách je někdy užita relativně vysoká míra
státní determinace odůvodňovaná raným stádiem rozvoje kapitálového trhu. V některých
ohledem však míra tolerance poměrně překvapuje.“ (Havel, J.; Úvod do úpravy
kapitálových trhů : vybrané problémy, Karolinum, Praha, 2000) Navíc v současném
globalizovaném světě, kdy dochází k propojování všech trhů, musí regulace držet krok s
vývojem kapitálového trhu, který přináší stále nové problémové situace. Základem tedy je,
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aby se systém dokázal těmto změnám co nejrychleji přizpůsobit. Měl by být schopný
okamžitě reagovat, nejen problémy řešit, ale také jim přecházet.
Ve světě dnes existují tři hlavní druhy systémů regulace a dozoru nad kapitálovým
trhem. Systém pouze s jednou univerzální institucí, systém se dvěma spolupracujícími
regulátory, kde se každý stará o část finanční sféry, a systém s několika specializovanými
agenturami. Dalšími specifiky jsou míra nezávislosti regulatorních institucí na centrální
bance a vládě, rozsah pravomocí, způsob financování – ze státního rozpočtu či z vlastních
zdrojů, kompetence v legislativním procesu utváření zákonů upravujících kapitálový trh,
rozsah samoregulace a forma odpovědnosti vůči vládě a veřejnosti. I když se systém
regulace liší stát od státu, všechny sledují stejné primární cíle: ochranu investora,
minimalizaci rizik a zajištění „fér hry“. Rozdíly plynou především z odlišného historického
vývoje, struktury finančních trhů, politického uspořádání a v neposlední řadě i tradic.
Všude ale vyvstává problém, zda, a pokud ano tak v jaké míře, má regulátor své plány
harmonizovat s hospodářskou politikou a vládním programem.
„První náznaky regulace se začínají objevovat již v roce 1911, kdy ve státě Kansas byly
přijaty první regulační zákony tzv. „blue sky laws“. Tyto zákony požadovaly licencování
firem cenných papírů a brokerů, státní registraci finančních informací, které se týkají
emise nových cenných papírů a splnění specifických standardů pro nově emitované cenné
papíry, které musí být dosaženy před okamžikem veřejného prodeje.“ (Musílek, P.;
Finanční trhy : instrumenty, instituce a management, VŠE, Praha, 1994) Systémy regulace
a dohledu byly vytvořeny nejdříve pro oblast bankovnictví a pojišťovnictví. Později pak
následovalo rozšíření dozoru na obchodníky s cennými papíry a investiční fondy. Začátky
ale nebyly vůbec jednoduché. V 19. století existovalo ve světě pouze osm regulátorů a ve
20. století pak bylo založeno dalších 15. Vedle toho ale vznikaly další kapitálové trhy, kde
sice byla vytvořena potřebná legislativa upravující jejich fungování, ale bez regulatorních
institucí dnešního typu. Asi nejvýznamnější událostí této doby bylo založení americké
Securities and Exchange Commission. Ta vznikla v roce 19341 jako reakce na pád burzy
z roku 1929 a následnou hospodářskou krizi. Mezi její kompetence patřilo stanovení
pravidel hry v rámci zákona a kontrola jejich dodržování všemi subjekty trhu, tzn. jak
emitenty cenných papírů, tak i investičními fondy, makléři a auditory. Vzhledem k tomu,
že tato komise zpravovala jeden z největších kapitálových trhů na světě a v důsledku toho
během let získala mnoho cenných zkušeností, stala se tak přirozeným vzorem pro

1

Komise vznikla na základě zákona Securities and Exchange Act vydaného v roce 1934.
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vybudování systému regulace v mnoha zemích. Nejdříve v nových státech, které vznikly
rozpadem koloniálních říší, a po roce 1989 pak také v postkomunistických zemích, které
procházely procesem transformace. Jako druhý vzor pak působila britská FSA, která
neměla sice tak dlouho historii, ale zase byla bližší evropským státům. Po roce 2000 už
mělo orgány regulace 137 států a v některých už dokonce byly zahájeny reformy směřující
k integraci regulace do jediné instituce2. Pomoc při vytváření optimálních systémů
regulace nabízely také mezinárodní organizace. Tato spolupráce měla charakter
nezávazných doporučení, jejichž aplikace závisela zcela na vůli vládních orgánů
jednotlivých států. Mezi nejvýznamnější patří Mezinárodní organizace Komisí pro cenné
papíry IOSCO (International Organization of Securities Comissions), Výbor evropských
regulátorů cenných papírů CESR (The Committee of European Securities Regulators) a
Mezinárodní asociace pro trhy cenných papírů ISMA (International Securities Market
Association).
V České republice se regulace začala vyvíjet v devadesátých letech minulého století.
Krátce po pádu komunistického režimu v roce 1989 byl vypracován program radikální
ekonomické reformy, která měla znamenat rychlý přechod z centrálně plánované
ekonomiky na ekonomiku tržní. Zahraniční odborníci, kteří k nám přijížděli nabídnout
pomocnou ruku, byli přesvědčeni, že implementace zjednodušené verze Washingtonského
konsensu3 bude tou nejlepší cestou. Podstatou této strategie byla okamžitá liberalizace,
rychlá privatizace a přísná fiskální a měnová politika. Úporná snaha držet se plánu ale
nepřinesla mnoho úspěchů, spíše docházelo k tvorbě bariér. Naše počáteční představa
liberalizace byla vytvořena na základě zahraničních hlasů, které říkaly, že jakákoliv
regulace je brzdou. Jenže finanční trhy potřebují především pevné právní a institucionální
základy, tedy místo bezbřehé liberalizace musí být vytvořeno konkurenční prostřední
podpořené systémem regulace.
Privatizace spojená s liberalizací umožnila vstup na kapitálový trh prakticky komukoliv,
což znamenalo obrovský nárůst počtu účastníků trhu. Místo důsledné rekonstrukce trhu tak
došlo především k jeho zahlcení nekvalitními subjekty a následovaly nevyhnutelné
finanční skandály4 především v případě kampeliček a rovněž i několika velkých
2

První reformy byly zahájeny v Japonsku, Německu a Rakousku.
Washingtonský konsensus byl vytvořen na základě spolupráce Mezinárodního měnového fondu, Světové
banky a ministerstvem financi USA. Tento reformní balík vycházel z ekonomických doporučení, sepsaných
v 80. letech 20. století jako reakce na krizi v Latinské Americe.
4
Nejznámější kauzou je jistě příběh Harvardských fondů, jejichž zakladatelem byl Viktor Kožený. Na jedné
straně posloužily jako hnací síla privatizace, která přilákala milióny lidí, na druhé straně má na svědomí
škody za více než 100 miliard korun. B. Navrátil, České tunely – Harvardské fondy, dostupné na
3
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investičních fondů. Obchody na kapitálovém trhu se tak rozjely sice rychle ale bohužel
často špatným směrem.
Aby mohly být efektivně využívány všechny tržní mechanismy finanční sféry, vznikl u
nás systém regulace a dozoru založený na spolupráci čtyř institucí. Česká národní banka
pokračovala v regulaci bankovnictví, pro kapitálový trh byla vytvořena Komise pro cenné
papíry, dohled nad pojišťovnami zabezpečoval Úřad státního dozoru v pojišťovnictví a
penzijním připojištění a Úřad pro dohled nad družstevními záložnami reguloval
kampeličky.
Komise pro cenné papíry zahájila svou činnost 1. 4. 1998, kdy nabyl účinnosti zákon o
Komisi pro cenné papíry č. 15/1998 Sb., který definoval její základní cíle, pravomoci,
postavení a organizační strukturu. „Posláním Komise je posilovat důvěru investorů a
emitentů investičních nástrojů v kapitálový trh. Cílem Komise je přispívat k ochraně
investorů a k rozvoji kapitálového trhu a podporovat osvětu v této oblasti.“ (zákon č.
15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry, dostupné na http://i.iinfo.cz/urs-att/p_015-98114704268066891.htm)
Ať už zní teorie neviditelné ruky trhu, která dovede všechny k zasloužené spokojenosti,
jakkoliv lákavě, v reálném světě to tak jednoduše nefunguje a regulace se tak stává
nutností. Pravidla je potřeba nastavit tak, aby se jim nedalo snadno vyhnout a zároveň aby
k tomu subjekty neměly důvod. Tedy minimalizovat náklady, které systém regulace přináší
účastníkům trhu i státu, a stanovit hranice stejné pro všechny. Ale i tak jistě dojde ke
vzniku skupiny lidí, kteří pravidla dodržovat nebudou. Pak je třeba přehodnotit systém
vynucování těchto pravidel a nikoli situaci řešit zpřísněním regulace, které stejně přinese
pouze ještě větší výhodu jedincům, co zákon porušují, a ztíží život těm poctivým.

http://www.komodity.cz/Ceske-tunely-Harvardske-fondy-(BNavratil)x3064?PHPSESSID=8b26b5723d96ab1d9b5f60d0ce870192. Druhým nejsledovanějším případem byl
Motoinvest. Ten měl na svědomí vytunelování CS Fondů a ovládnutí Agrobanky. Celkově se aktiva
ukradená touto skupinou odhadují na 200 miliardu. B. Navrátil, České tunely – Motoinvest, dostupné na
http://www.komodity.cz/Ceske-tunely-Motoinvest-(BNavratil)-x3059.
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2. Co předcházelo vzniku Komise pro cenné papíry
2.1. Vývoj regulace v postsocialistických zemích

I když se systémy regulace a dohledu v postsocialistických zemích začaly utvářet ve
stejnou dobu, každý má odlišné priority, strukturu, postavení v soustavě státních orgánů,
podobu legislativního procesu, systém jmenování managementu či financování. To vše
záviselo vedle výchozích podmínek také na podobě nového právního rámce upravující
oblast finančních trhů. Z počátku ale v postkomunistických zemích stále ještě docházelo
k upřednostňování politických priorit před ekonomickými.
„V postkomunistických zemích většina samostatných regulátorů kapitálového trhu
v podobě Komisí pro cenné papíry začala vznikat teprve od poloviny 90tých let, kdy
kapitálové trhy většiny5 těchto zemí začaly ožívat, takže zavedení regulace a dozor se
dostalo na pořad dne.“ (Pavlát, V., Kubíček, A.; Regulace a dozor nad kapitálovými trhy,
Vysoká škola finanční a správní, Praha, 2004, str. 91) Velkou váhu mělo především slovo
zahraničních odborníků, kteří do těchto zemí přijížděli se svými radami pomoct v těžkých
začátcích při přechodu od direktivního hospodářství k tržní ekonomice. Je potřeba říci, že
zahraniční poradci se snažili prosadit pro ně co nejsnazší cestu, tedy aplikovat systém
regulace země, která je vyslala. Nejenže tento přístup nebyl tranzitivními zeměmi přijat
s otevřenou náručí, ale navíc ani nedosahoval dobrých výsledků. V cestě stálo hned
několik překážek. Především šlo o podobu právní úpravy kapitálového trhu6. Ještě
tragičtější byly pokusy vnutit zemi standardy, které svým charakterem vůbec neodpovídaly
povaze nově vznikajícího kapitálového trhu. K dalším problémům docházelo, když se na
tvorbě nových předpisů podílelo hned několik poradců z různých zemí. Každý z nich měl
jinou představu a výsledkem bylo, že se vytvářely další a další novelizace. Základem
kvalitní spolupráce byl výběr poradců, protože někteří přicházeli zcela nepřipraveni, aniž
by se seznámili s místním politickým systémem, ekonomickými problémy a podobou
kapitálového trhu. Navíc zde existovala silná jazyková bariéra. Absence odborné

5

Mezi výjimky patřilo Polsko, Maďarsko a bývalá Jugoslávie, kde se kapitálové trhy začaly utvářet už před
pádem železné opony.
6
Ve většině případů poradci z USA a Velká Británie zjistili, že prostá mechanická aplikace předpisů
vytvořených na základě anglosaského práva do systému kontinuálního práva není snadná a někdy ani možná.
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terminologie v národních jazycích byla tak dalším negativním faktorem ovlivňujícím
kvalitu spolupráce při restauraci kapitálového trhu7.
„V některých postsocialistických zemích byly utvořeny orgány regulace a dozoru,
jejichž pravomoc se vztahuje na kapitálový trh a současně na některý další segment
finančního trhu. Existují zde tedy kombinace, kdy společný orgán reguluje a dozírá na
kapitálový trh a pojišťovny nebo na banky a kapitálový trh.“ (Pavlát, V., Kubíček, A.;
Regulace a dozor nad kapitálovými trhy, Vysoká škola finanční a správní, Praha, 2004, str.
92)
Do nových orgánů nastupovali zaměstnanci bez jakýchkoliv předcházejících zkušeností
s dozorem8a slavně přijaté zákony, vypracované na základě rad zahraničních expertů si
postupem času vyžádaly někdy i několik novelizací. Sami tito poradci později připustili, že
jejich postupy nebyly zcela správné. Ale nakonec díky praxi vykrystalizoval v každé
postsocialistické zemi systém regulace a dozoru, který odpovídal jejím potřebám.

2.2. Vznik regulace v České republice
2.2.1. Vývoj po roce 1989

V období po první světové válce existoval v Československu dobře institucionálně
vybavený kapitálový trh. O obchodování se starala Pražská zúčtovací banka, Peněžní
burza, Pražská burza, senzálové, burzovní komisaři a navíc trh disponoval dostatečným
množstvím investičních instrumentů. Až radikální změna politického režimu9 způsobila
jeho násilnou degeneraci a vytvořila bariéry pro vývoj finanční sféry. Až do roku 1989 se
tak náš kapitálový trh nacházel ve stavu umělého spánku.
Po listopadové revoluci se stalo stěžejním úkolem Ministerstva financí přeměnit
centrálně plánovanou socialistickou ekonomiku na tržní. Ekonomická transformace se
musela vypořádat s dědictvím po direktivním systému, mezi které patřilo socialistické
společné vlastnictví, ekonomika řízená státními plány, cenový systém odtržený od
7

Viz Pavlát, V., Kubíček, A.; Regulace a dozor nad kapitálovými trhy, Vysoká škola finanční a správní,
Praha, 2004
8
Dalo by se říct, že první kroky učiněné za účelem vzniku kvalitních systémů regulace a dozoru nad
kapitálovými trhy v postsocialistických zemích se nesly ve smyslu pokus-omyl. Zaměstnanci se svou práci
učili tím, že ji prostě vykonávali.
9
Ekonomika byla zdevastována nejdříve fašistických režimem a následně komunismem. Kombinace
antisemitismu a diktatury proletariátu, díky kterým se mělo dosáhnout sociálního blahobytu, téměř zcela
vymýtila veškeré základní aspekty tržní ekonomiky.
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světových cen, státní monopol zahraničního obchodu, omezená funkce peněz, centralizace
financí a jejich redistribuce ve prospěch nevýkonných podniků, administrativní složitost a
netransparentnost trhů. Tento neefektivní komunistický systém zapříčinil devastaci naší
ekonomiky. Časové zpoždění ekonomického vývoje Československa ve srovnání
s nejvyspělejšími evropskými státy se odhadovalo na 20 let10. Z makroekonomického
hlediska jsme do procesu transformace ale vstupovali s příznivějšími podmínkami než
Polsko nebo Maďarsko. Vyrovnaný státní rozpočet, relativně nízká zahraniční zadluženost,
nepříliš velký převis poptávky nad nabídkou a nízká inflace zajistily, že radikální reformy
nevyvolaly dlouhodobé výkyvy těchto ukazatelů11.
V nových podmínkách se také ihned začalo s projednáváním programu transformace a
soubor radikálních opatření nabyl účinnosti 1. 1. 1991. Hlavními body byly liberalizace
cen a zahraničního obchodu, zavedení vnitřní konvertibility národní měny a privatizace
spojená s restitucí majetku12. Základní myšlenkou transformace bylo nově nabyté
přesvědčení, že soukromé vlastnictví a investice jsou důležitými motory pro vývoj
ekonomiky. Za tímto účelem bylo potřeba vytvořit kapitálový trh, který opět získá důvěru
veřejnosti. Jeho nejdůležitější funkcí je pak efektivní realokace dočasně volných
prostředků od investorů k emitentům, kteří díky těmto financím mohou realizovat své
podnikatelské plány.
Transformace bankovního sektoru byla zahájena již dříve. K rozdělení Státní banky
československé na emisní banku a Komerční banku došlo na základě předlistopadové
reformy, která nabyla účinnosti 1.1.1900. Česká národní banka tak získala nezávislost a
byla jí přidělena odpovědnost za stabilitu měny a státní rozpočet. Také u bank začalo
docházet k úpadkům. Mnoho menších bank totiž nedisponovalo dostatečnými finančními
rezervami, a protože řada podnikatelů během transformace zkrachovala, tak o peníze přišly
také banky jako jejich věřitelé. Centrální banka musela reagovat, úpadkům se snažila
zamezit restriktivní měnovou politikou a zpřísněním dohledu13.
V letech 1991 a 1992 u nás situace nebyla příliš složitá a relativně snadno umožňovala
jistý evoluční vývoj kapitálového trhu. „Vedle akcií několika málo podniků, jejichž
podstatnou část vlastnil stát, bylo povoleno vydání více než 280 emisí cenných papírů,
z nichž asi třetina byla obchodovatelná a jejich emitenty byly korporace, banky, družstva
10

Viz Gajdoš, V.; Makroekonomický vývoj České republiky 1984 – 1994; dostupné na
http://www.czp.cuni.cz/knihovna/undp/studie/17_Gejdos.htm
11
Reininger, T., Schardax, F., Summer, M.; Financial System of Transition in Central Europe: The First
Decade; SURF, Vídeň, 2002
12
Nový začátek 1989-2004, dostupné na www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/Novy_zacatek_1989-2004.pdf
13
Nový začátek 1989-2004, dostupné na www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/Novy_zacatek_1989-2004.pdf
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atd. Pouze s obligacemi Komerční banky a Všeobecné úvěrové banky se však začalo
obchodovat na tzv. prozatímním sekundárním trhu14.“ (Pavlát, V., Kubíček, A.; Regulace a
dozor nad kapitálovými trhy; Praha 2004, str. 124) Také se již objevily první hlasy, které
volaly po vzniku burzy. Nejdříve byl vytvořen přípravný výbor, který se skládal z 8 bank.
Jejich vedení začalo se vzděláváním svých zaměstnanců, aby byli schopni zajišťovat
činnost burzy na profesionální úrovni. V roce 1992 se tento výbor transformoval v řádnou
burzu a dne 24. 11. 1992 byla do Obchodního rejstříku zapsána akciová společnost Burza
cenných papírů Praha15.

2.2.2. Privatizace v českém podání

„Kupónová privatizace (též velká privatizace) byla provedena ve dvou vlnách. První
vlna začala na jaře 1992 ještě na území celé federace. V celé ČSFR byl privatizován
majetek za 299,4 miliardy Kč. Z toho v českých zemích to byl majetek za 212,5 miliardy
Kč. Odstátňovalo se celkem 1 491 firem, z toho v České republice 988. Druhá vlna
kupónové privatizace se konala od října 1993 jen v České republice. V jejím rámci byl
nabízen majetek 861 společnosti v účetní hodnotě 155 miliard Kč. Celkem 184 společností
ještě nabízelo akcie, které zbyly z první vlny. Velká privatizace skončila v roce 1994.“
(Nový začátek 1989-2004, dostupné na www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/Novy_zacatek_
1989-2004.pdf) Tímto způsobem se privatizovaly i tak společnosti jako Česká spořitelna,
IPB nebo ČEZ. Po velké privatizaci se v odstátňování pokračovalo, ale už jen
individuálně16.
Vzhledem k naprosté absenci soukromého sektoru bylo zahájení privatizace mimořádně
naléhavé. Ze všech možných metod byla u nás zvolena kupónová privatizace. Investiční
kupóny představovaly zvláštní cenné papíry, které vydávalo Ministerstvo financí ve formě
kupónových knížek. Za ty se pak nakupovaly akcie v průběhu několika nabídkových kol.
Zájemci si koupili kupónovou knížku za tisíc korun a pak vyplnili objednávku. Po zapsání
do zákonem stanovené evidence se začalo s cennými papíry obchodovat na burze a v RMsystému. Každý zájemce se mohl o akcie ucházet buď zprostředkovaně, tedy že svěřil svou

14

Na tomto trhu obchodovaly především banky a to formou aukcí jednou za 14 dní. Jeho cílem bylo pomoct
bankám, investorům a emitentům zorientovat se v dění na kapitálovém trhu.
15
Finanční slovník, dostupné na http://fincentrum.idnes.cz/_slovnik.asp?keyword=pap%EDr
16
Tato fáze bývá označována jako malá privatizace.
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kupónovou knížku některému z fondů, nebo přímo v jednotlivých kolech17. Drobní
investoři se svých akcií zbavovali a tak se tyto papíry soustřeďovali do rukou majoritních
akcionářů18. Tímto způsobem se měl státní majetek rozdělit mezi soukromé vlastníky.
Privatizace se zúčastnilo téměř 6 milionů občanů, z čehož pramenila obava, že dojde
k přílišnému rozptýlení akcionářů, ale to se nestalo, naopak celých 72% investičních bodů
skončilo v rukou fondů.
Princip rychlé privatizace měl pro kapitálový trh hned několik vad na kráse. Ze zákona
vznikl jednorázově obrovský počet veřejně obchodovatelných cenných papírů, první fáze
privatizace byla zahájena dřív, než došlo k vytvoření odpovídajících právních norem, a trh
byl otevřen bez přiměřené míry regulace – vše bylo dovoleno, nic zakázáno. To dalo
prostor podvodníkům a spekulantům pro nekalé praktiky obchodování na kapitálovém
trhu. Trh zoufale volal po konkurzním zákonu. „V Československu a následně i v české
ekonomice se po odkladu platnosti zákona o konkurzu z roku 1991 vývoj tržní selekce
podniků od Polska i Maďarska výrazně lišil. Konkurzní zákonodárství je i po více než
deseti novelách předmětem odborných kritických analýz. Setrvačné vady obchodního
soudního řízení přispívají k tomu, že nezastupitelná funkce konkurzů v procesu selekce
podniků podle výkonnosti dosud neodpovídá potřebám tržní ekonomiky.“ (Kouba, K.;
Úskalí české privatizace; dostupné na ies.fsv.cuni.cz/storage/sylab/E1018_Kouba_
uskali_privatizace.doc)
Roku 1995 ukončilo svou činnost Centrum kupónové privatizace a jeho kompetence
přešly na Středisko cenných papírů. Teprve v této době začaly být důsledně realizovány
nové zákony, dokonce došlo i na ty, které byly formulovány již na začátku privatizace19.

2.2.3. První podoba regulace kapitálového trhu

Regulace kapitálového trhu byla rozdělena již na počátku privatizace mezi Českou
národní banku a Ministerstvo financí, kde byl v roce 1992 zřízen Odbor státního dozoru.

17

Viz Gajdoš, V.; Makroekonomický vývoj České republiky 1984 – 1994; dostupné na
http://www.czp.cuni.cz/knihovna/undp/studie/17_Gejdos.htm
18
Nejsilnějších článkem našeho finančního trhu se staly investiční společnosti spravující podílové a
investiční fondy. Mezi nimi získaly dominantní postavení čtyři organizace, z nichž tři byly dceřinými
společnostmi velkých bank. Ty pak tohoto postavení využívaly k prosazování svých zájmů prostřednictvím
vlastních lidí dosazovaných do představenstev a dozorčích rad.
19
Mezi nejdůležitější patřil zákon o investičních společnostech a fondech, zákon o burzách cenných papírů, o
cenných papírech, o dluhopisech, bankách, účetnictví, státní kontrole, o České národní bance nebo obchodní
zákoník, ale také zákonné normy nižší úrovně jako vyhláška o makléřské zkoušce nebo vnitřní předpisy
upravující obchodování na burze.
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Jako poradní orgány byly vytvořeny tři komise - Komise pro analýzu působení investičních
společností a investičních fondů, Komise pro udělování povolení k obchodování s cennými
papíry a Komise pro udělování povolení k emisi veřejně obchodovatelných cenných
papírů. Taková roztříštěnost ale regulatornímu systému rozhodně nesvědčila.
K hlavním úskalím české cesty privatizace patří dysfunkční kapitálový trh. Dlouhodobá
absence primárního kapitálového trhu je násobena zejména jeho neuspokojivou
cenotvornou funkcí. Opožděná selekce podniků v procesu koncentrace vlastnických práv
na sekundárním kapitálovém trhu je tak slabinou české privatizace. V české transformaci
se silně projevily aktivity zájmových skupin, zneužití státu a všechny známé formy
morálního

hazardu.

(Kouba,

K.;

Úskalí

české

privatizace;

dostupné

na

ies.fsv.cuni.cz/storage/sylab/E1018_Kouba_uskali_privatizace.doc)
Nová etapa vývoje kapitálového trhu byla zahájena definováním cílů dozoru jako celku,
kterými jsou ochrana investorů před podvodnými praktikami, efektivnost trhu, dosažení
spravedlivého a otevřeného trhu, stabilita tržních systémů. „Kdyby byla přijata a
vynucována řádná legislativa v oblasti poskytování informací, ochrany práv minoritních
akcionářů a oblastech podobných, nedocházelo by v privatizovaných firmách v takové míře
ke zneužívání postavení managerů jako insiderů.“ (Bokros, L.; Rozdílné cesty
visegrádských dvojčat k relativní prosperitě, dostupné na www.ies.fsv.cuni.cz)
V období 1997 až 1998 zde existoval Úřad pro cenné papíry, který zpracovával tzv.
sdělení pro ministerstvo financí, jejichž prostřednictvím se snažil upozornit na nedostatky,
které žádná novela zákona o cenných papírech zatím nenapravila. Úřad se tak snažil
vytvořit podmínky, ve kterých by státní dozor mohl svou činnost vykonávat efektivně.
V červenci 1997 zpracoval tento Úřad analýzu českého kapitálového trhu, ve které se
pokusil určit jeho slabiny a navrhnout kroky vedoucí k přiblížení našeho trhu evropským
standardům. Od 1. 4. 1998 započala svou činnost již Komise pro cenné papíry, které tak
nahradila Úřad pro cenné papíry a přijala odpovědnost za dohled nad kapitálovým trhem.
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3. USA a Velká Británie jako vzor
Pro vytvoření kvalitního systému regulace bylo potřeba zvolit si vhodný fungující
model, ze kterého se lze poučit. V devadesátých letech minulého století se nejvhodnějšími
příklady zdály být systém USA a systém Velké Británie. Obě tyto země měly fungující
kapitálové trhy s dlouhodobou tradicí, a tudíž také disponovaly velkým množstvím
zkušeností. Systém Velké Británie nám byl blízký, protože se jednalo o evropskou zemi.
V USA zas vznikl jeden z největších finančních trhů a s ním systém regulace20, který se
během let muset vypořádat s řadou obtížných situací. U obou tak bylo z čeho se poučit.
V některých zemích vznik obdobného systému neumožnil menší rozsah kapitálového trhu,
jinde byl zas rozvoj zpomalen v důsledku válečných konfliktů, geopolitických změn a
revolucí.

3.1. Systém regulace a dohledu ve Velké Británii
Počátky regulace kapitálového trhu spadají již do devatenáctého století, kdy byly ve
Velké Británii položeny první základy pro tuto významnou oblast finančního trhu. Toto
období velmi úzce souvisí s průmyslovou revolucí, která přiřkla Británii nejen industriální
převahu ale také vůdcovskou pozici ve finanční oblasti. Postupně zde vznikala řada
provinčních burz21 cenných papírů, které místním podnikatelům umožňovaly získávat
finanční prostředky od investorů do akcií a dluhopisů pro zakládání průmyslových
společností a další rozvoj podnikání. Tyto burzy do jisté míry hrály významnější roli než
rozsáhlá Londýnská burza, na které se soustřeďoval zájem o akcie železničních sopečností
a dalších velkých společností. (Pavlát, V., Kubíček, A.; Regulace a dozor nad kapitálovými
trhy, Vysoká škola finanční a správní, Praha, 2004, str. 24)
Rychlý rozvoj obchodních společností a trhu s cennými papíry v 19. století vyžadoval
určité změny britského zákonodárství ve finanční oblasti. Nejprve došlo ke zrušení zákona

20

Na druhou stranu je paradoxem, že právě v USA po dlouhou dobu (a to téměř do 30. let 20. století)
regulace zaostávala za britskou a také za některými dalšími evropskými státy s relativně rozvinutými
kapitálovými trhy. Až po Great Crash v roce 1929 došlo k velkému pokroku. I tak se ovšem objevilo několik
skandálů obrovských rozměrů, které byly důsledkem mezer v regulaci, a které si vyžádaly další zpřísnění
systému. Ani dnešní podoba regulace v USA jistě není konečná a možná nám další aféra ukáže, že ani
dostatečná, ale to, myslím, platí pro všechny systémy regulace.
21
Vznik těchto burz příznivě souvisel s konjunkturou spojenou s budováním železniční dopravy, v letech
1836–1846 jich bylo založeno deset a v roce 1900 jich existovalo již 21.

18

(tzv. Bubble Act) o akciových společnostech22, který obsahoval přísná omezení v oblasti
emisí a obchodování s akciemi. To mělo ovšem za následek masové zakládání nových
akciových společností a současně vznik prostoru pro řadu nových podvodů. Řešení této
krize přišlo v roce 1844, kdy byl schválen zákon o obchodních společnostech (tzv.
Company Act)23, který ukládal společnostem povinnost vydávat prospekty a uveřejňovat
výroční zprávy a audity. Forma těchto dokumentů ale zatím nebyla přesně definována.
V této době ovšem prvně začaly být podvody a zamlčování informací řediteli společností
považovány za trestný čin24.
Finanční krize v roce 1866 si vyžádala další zpřísnění v této oblasti. To spustilo vlnu
nových zákonů, které se týkali především obsahu prospektů a povinného zveřejňování
bilancí v mnoha oblastech průmyslu25. Kolem legislativy obchodních společností se
objevily další plamenné diskuse zejména po bankrotu banky ve městě Glasgow26 v roce
1871. V důsledku počínání jejích ředitelů byl roku 1890 přijat zákon o odpovědnosti
ředitelů společností27 (tzv. Lability Act). Člověk je ovšem od přírody vynalézavý a tudíž se
i po těchto legislativních úpravách daly najít cesty, jak zákon obejít nebo si jeho formulaci
vyložit ve svůj prospěch. Právě proto v devadesátých letech 19. století začalo
zákonodárství týkající se společností vypadat opět jako příliš volné.
Dlouho se o tomto problému veřejně diskutovalo a v souvislosti s celou sérií
vyšetřování různých skandálů, vyústila soudobá situace roku 1900 v přijetí nového zákona
o společnostech. „Tento zákon se stal vzorem pro pozdější analogické legislativní úpravy
v celém Britském Imperiu i v USA. Tímto dokumentem byla výrazně posílena koncepce
povinného uveřejňování údajů o společnostech. Došlo k rozšíření odpovědnosti ředitelů,
byla zavedena povinnost společností předkládat akcionářům výsledky auditů a předkládat
prospekty28 k registraci.“ (Pavlát, V., Kubíček, A.; Regulace a dozor nad kapitálovými
22

Jednalo se o tzv. Buble Act, který byl po dlouhou dobu v platnosti a který původně vznikl jako reakce na
skandál s akciemi Jihomořské společnosti v roce 1720, kdy v důsledku spekulací zkrachovala řada investorů.
Zákon směřoval především proti zneužívajícímu jednání, ale současně zakázal zakládání akciových
společností bez výslovného povolení parlamentu.
23
Slabinou Company Act bylo, že nespecifikoval obsah prospektu a bilancí, ani povinnosti auditorů. V cestě
novelizacím stál především veřejný názor, že se jedná o porušování vlastnického práva na zveřejňované
informace, a že jsou tak podnikatelé poškozování ve prospěch svých konkurentů.
24
Viz Pavlát, V., Kubíček, A.; Regulace a dozor nad kapitálovými trhy, Vysoká škola finanční a správní,
Praha, 2004
25
V roce 1868 byl vydán zákon upravující oblast železnic, 1870 oblast životního pojištění, 1871
plynárenských společností, 1882 elektrického osvětlení.
26
Ředitelé se pokoušeli zakrýt potíže této banky nadhodnocováním aktiv, podhodnocováním pasiv,
manipulací s účty a vyplácením dividend z kapitálu banky.
27
Na jeho základě začali ředitelé nést odpovědnost za informace uváděné ve všech dokumentech, které byly
určeny zájemcům o akcie příslušné společnosti.
28
Zákon určil povinný minimální obsah prospektů a to v podobě 13 položek.
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trhy, Vysoká škola finanční a správní, Praha, 2004, str. 25) Na přelomu 19. a 20. století
měli tak britští investoři k dispozici již obstojný informační systém, který dodal
obchodování na kapitálovém trhu úroveň.

3.1.1. Formování systému

Transformace britské centrální banky byla nevyhnutelná. Až do roku 1970 vláda
podřizovala monetární politiku fiskálním zájmům29. Vláda upustila od této strategie, až
když zjistila, že takto nelze efektivně kontrolovat stoupající nezaměstnanost a inflaci. Od
roku 1970 začala být monetární politika chápána jako základní způsob jak dosáhnout
cenové stability. Primárními cíly takové politiky bylo regulovat úrokové míry a
kontrolovat inflaci.
Když vstoupil v platnost Banking Act 1979, byl úkolem centrální banky pouze debtmanagement a dohled nad bankami. V této době měla ale regulace dosti zjednodušenou
podobu30. V několika následujících letech byla Bank of England kritizována za úpadek tří
velkých bank i přesto, že jejím úkolem bylo zachránit pouze ty, jejichž krach by negativně
ovlivnil rovnováhu na kapitálovém trhu31. Kolaps Johnson Matthey Bankers32 (JMB)
v roce 1984 šokoval celý londýnský kapitálový trh. Vzhledem k rozsahu skandálu můžeme
tuto událost označit za spouštěcí mechanismus pro vznik nového zákona Banking Act
1987.
Banking Act 1987 postavil regulátory do role hlídacího psa. Dohlížet, monitorovat a
vynucovat sankce. Účelem bylo, aby investoři neztratili důvěru v trh a aby nedocházelo k
závažným poruchám trhu. „An Act to make new provision for regulating the acceptance of
deposits in the cource of business, for protecting depositors and for regulating the use of
banking names and descriptions.“ (Chatterjee, CH., Lefcovitch, A.; Supervision and
surveillance : the powers of the FSA; Financial World Publishing, The Chartered Institute
of Bankete, Canterbury, 2001, str. 31)

29

Dalo by se říct, že to bylo doznívání Keynesiánské tradice, která říká, že nejlepší strategie je řízená
poptávka peněz.
30
Centrální banka vyžadovala přístup k vnitřním informacím bank pouze v případě, když bylo potřeba se
rozhodnout, zda je ve státním zájmu, aby zasáhla jako věřitel poslední instance.
31
Orgány regulace byly často odsuzovány za chyby managementu bank. Úkolem dohledu není dělat
hospodářská rozhodnutí ve prospěch subjektů, nebo zasahovat do obchodních plánů bank, ale snažit se
minimalizovat rizika a chránit zájmy investorů.
32
Skandál nabyl velkých rozměrů především proto, že společnost nevytvořila rezervy na ochranu vkladatelů,
jak jí ukládal Banking Act 1979. Aby se Bank of England vyvarovala bankovní krizi, sestavila záchranný
balíček a JMB koupila za symbolickou jednu libru. Viz http://en.wikipedia.org/wiki/Johnson_Matthey
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Koordinace činnosti mezi centrální bankou, FSA a ministerstvem financí byla
dohodnuta na základě memoranda z roku 1997. Bank of England připadla odpovědnost za
stabilitu peněžního systému, tedy starost o monetární politiku, jejímž primárním cílem bylo
omezit fluktuace likvidity. Mezi hlavní úkoly FSA patřilo udělování licencí, dohled nad
finančními trhy a vypořádáním obchodů, implementace zákonů v oblasti regulace.
Ministerstvo financí nemělo sice žádnou operativní zodpovědnost za aktivity na
kapitálovém trhu, ale mělo na starost legislativu.
Ve stejném roce britská vlády vyhlásila úplnou reorganizaci systému finanční regulace a
dohledu. Do tohoto okamžiku se ve Velké Británii regulaci dělilo šest nezávislých
specializovaných institucí: Úřad pro cenné papíry a investice (Securities and Investment
Board- SIB), Úřad pro cenné papíry a futures (Securities and Futures Authority- SFA),
Organizace pro regulaci řízení investic (Investment Management Regulatory OrganisationIMRO), Organizace pro investice osob (Personal Investment Authority- PIA), Komise pro
stavební společnosti (Building Societies Commission), Komise pro veřejné úvěrové
společnosti (Friendly Societies Commission). Veškeré pravomoci těchto institucí byly
postupně integrovány do jediného úřadu – Úřadu pro finanční služby (Financial Services
Authority- FSA)33.
Britský systém se od amerického výrazně liší. Kapitálový trh je regulován z jiných
stran, bez pomoci komise pro cenné papíry nebo nějaké její verze. Zásadním krokem vstříc
regulaci finanční sféry bylo vydání zákona Bank of England Act 1998, který odebral
národní bance starost o bankovní instituce a svěřil dohled nad touto oblastí do rukou FSA,
čímž měla být zajištěna samostatnost a nezávislost regulátora. Centrální banka se měla
nadále věnovat monetární politice a snažit se dosahovat inflačních cílů ovšem již bez
politické kontroly. Bank of England se tak na seznam nezávislých národních bank dostala
až 1. června 199834.
Proces integrace byl dokončen 1.12. 2001, kdy se FSA stal jediným regulátorem ve
Velké Británii35.

33

Viz Pavlát, V., Kubíček, A.; Regulace a dozor nad kapitálovými trhy, Vysoká škola finanční a správní,
Praha, 2004
34
Tedy mnohem později než tomu bylo v zemích jako Francie, Německo, USA, Švýcarsko, Argentina a
Filipíny. Vedle vlastní iniciativy byl navíc na VB vyvíjen tlak Maastrichtskou smlouvou z roku 1992, která
ukládala všem členským státům, aby zajistili nezávislost centrální banky.
35
Viz Pavlát, V., Kubíček, A.; Regulace a dozor nad kapitálovými trhy, Vysoká škola finanční a správní,
Praha, 2004
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3.1.2. Struktura FSA

„We are a company limited by guarantee and financed by the financial services
industry. The Treasury appoints the FSA Board, which currently consists of a Chairman, a
Chief Executive Officer, three Managing Directors, and 9 non-executive directors
(including a lead non-executive member, the Deputy Chairman). This Board sets our
overall policy, but day-to-day decisions and management of the staff are the responsibility
of the Executive.“ ( Who are we; http://www.fsa.gov.uk/Pages/About/Who/index.shtml)
FSA je nezávislou nevládní institucí. Řídí ji představenstvo jmenované ministrem financí
složené z předsedy, dvou výkonných členů a z dalších členů, kteří nejsou výkonnými
pracovníky FSA. Viceguvernér Bank of England je členem vedení FSA z titulu své
funkce. Organizačně je rozdělena do tří sektorů: Operations Business Unit, Retail Markets
Business Unit a Wholesale & Institutional Markets Business Unit, každý v čele
s generálním ředitelem. Poslední součástí vedení je devět starších zaměstnanců tzv. 'sector
leaders'36. V FSA pracuje téměř 2000 zaměstnanců se vzděláním a praktickými
zkušenostmi z různých segmentů finančního trhu - právníků, odborníků na účetnictví a
správních úředníků. Činnost FSA plně financují regulované firmy37. Hlavní cíle činnosti
FSA jsou péče o udržení důvěry investorů, výchova široké veřejnosti k pochopení
finančních činností a finančního systému38, ochrana spotřebitelů finančních služeb a
omezování finanční kriminality.
Protože na londýnském mezinárodním kapitálovém trhu působilo velké procento
zahraničních bank, je FSA zapojována do International Supervisory Arrangements. Navíc
je členem Basle Committee, který se stará o vydávání standardů39 pro mezinárodní dohled
nad bankami, které operují v několika paralelních jurisdikcích.

36

Senior staff with cross-FSA responsibilities for defined sectors or issues.
Viz Chatterjee, CH., Lefcovitch, A.; Supervision and surveillance : the powers of the FSA; Financial
World Publishing, The Chartered Institute of Bankete, Canterbury, 2001
38
Ve srovnání s řadou regulatorních orgánů jiných zemí je v britském systému silně akcentována nutnost
vzdělávání veřejnosti a zdůrazňována zásada, že primární odpovědnost za vlastní investiční rozhodnutí nese
každý investor sám.
39
Za tímto účelem výbor vypracovat soubor základních principů bankovního dohledu. Základními prvky
dohledu byla adekvátní výše likvidity, realizovatelný plán činnosti, pravidelná informační povinnost, rezervy
pro pochybné pohledávky, poctivost, odborná péče, bezúhonnost.
37
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3.2. Systém regulace a dohledu v USA
V USA je regulace a dozor nad kapitálovým trhem svěřena několika institucím. Patří
sem Americká komise pro cenné papíry a burzy (United States Securities and Exchange
Commission) dále Americká komise pro obchodování s komoditními futurem (US
Commodity Futurem Trading Commission) a konečně Úřad pro regulaci municipálních
cenných papírů (Municipal Securities Rulemaking Board)40.
Vznik regulace v USA spadá do období reforem po Great Crash v roce 1929. Do této
doby existovala pouze velmi malá podpora federální regulace kapitálového trhu. Po první
světové válce, kdy nastal velký boom obchodů s cennými papíry, nebyly podvodné
praktiky na kapitálovém trhu prakticky vůbec trestány a investoři, kteří byli zlákáni
snadným ziskem, uzavírali velice riskantní obchody. Během 20. let se pokusilo na trhu
cenných papírů díky poválečné prosperitě zbohatnout přes 20 milionů akcionářů, jenže celá
polovina nově nabízených akcií, jejichž hodnota činila 50 miliard dolarů, se stala
bezcenná41. Když v listopadu roku 1929 došlo ke krachu burzy, nejen že mnoho investorů
ztratilo zcela všechno, ale také banky přišly o velké množství peněz, které do trhu
investovaly. To samozřejmě vyděsilo věřitele, kteří z obavy, že jim banky nebudou
schopny peníze později vyplatit, zahájili „run“, což pro mnoho bankovních institucí
znamenalo konec. Protože krach byl navíc následován hlubokou depresí a veřejnost ztratila
důvěru v kapitálový trh, musel Kongres konečně začít s hledáním problému a jejich řešení.

3.2.1. Právní utváření systému

Jako odpověď na potřeby trhu byl vydán Securities Act of 1933 a Securities Exchange
Act of 1934. Účelem těchto zákonů bylo obnovit důvěru investorů a svěřit dohled nad
kapitálovým trhem do rukou vládní instituce. Pro efektivní monitoring kapitálového trhu
Kongres vytvořil v roce 1934 Securities and Exchange Commission ( dále jen SEC). „The
Securities and Exchange Commission is a law enforcement agency. Its mission is to
administer and enforce the federal secirities laws in order to protect investors, and to
maintain fair, honest, and efficient markets.“ (Wilder, Brian J.; The Securities and
Exchange Commission; Novinka Books, New York, 2003, str. xxxviii)

40
41

Viz Wilder, Brian J.; The Securities and Exchange Commission; Novinka Books, New York, 2003
Viz Wilder, Brian J.; The Securities and Exchange Commission; Novinka Books, New York, 2003
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Securities Act of 1933 – zákon označovaný také jako „truth in securities law“, měl

dva základní úkoly. Získat od obchodníků informace týkající se cenných papírů
nabízených na kapitálovém trhu veřejnosti a zabránit podvodům. Pro dosažení těchto cílů
bylo potřeba vytvořit registrační databázi cenných papírů a začít s vyžadováním
pravidelných výkazů. Ze zákona musely být všechny cenné papíry registrovány, a proto
byl tedy spuštěn proces licencování42.


Securities Exchange Act of 1934 - SEC byla svěřena svrchovaná vláda nad celým

trhem cenných papírů. To zahrnovalo moc registrovat, regulovat a dohlížet na brokerské
firmy, zprostředkovatele, clearingové agentury a samoregulační organizace obchodující s
národními cennými papíry43. Nově tento zákon uložil SEC vyžadovat pravidelné
vykazování informací od firem, obchodujících s cennými papíry na veřejných trzích. Také
materiály určené akcionářům, které byly vypracovávány při příležitosti výročních schůzí,
na kterých se hlasovalo o rozhodnutích týkajících se existence společnosti a jejím vedení,
měly být zveřejňovány.


Public Utility Holding Company Act 1935 (zákon o holdingových společnostech

v oblasti veřejných služeb) zavedl regulaci činnosti společností ve sféře distribuce
elektrické energie a plynu. Těmto společnostem byla uložena povinnost zveřejňovat
podrobné informace o své organizační a finanční struktuře. Holdingové společnosti jejich
dceřiné společnosti rovněž musely informovat o svých transakcích.


Trust Indenture Act of 1939 (zákon o trustech) prvně upravil obchodování

s dlužnými cennými papíry. Bylo uzákoněno, že dohody mezi emitentem dluhopisů a jejich
majitelem musí odpovídat platným standardům týkajících se emitentů.


Investment Company Act of 1940 (zákon o investičních společnostech) reguloval

kolektivní investování. Měl především minimalizovat konflikty zájmů všech zúčastněných
stran44.


Investment Advisers Act of 1940 (zákon o investičních poradcích) stanovil

povinnosti investičních poradců. Byly v něm uplatněny obdobné principy, jaké byly již
dříve aplikovány na činnost makléřů, dealerů aj. Poradenské firmy45 byly povinny se

42

Požadované dokumenty měly obsahovat soupis majetku společnosti, popis činnosti, výpis nabízených
cenných papírů, informace o vedení firmy a úředně ověřené finanční výkazy.
43
New York Stock Exchange nebo American Stock Exchange
44
Ale je potřeba zmínit, že zákon nesvěřil SEC dohled nad investičními rozhodnutími těchto společností ani
jí nedal právo soudit opodstatněnost jejich investic.
45
Až do roku 1996, kdy byl zákon novelizován, mohly poradenskou činnost vykonávat pouze subjekty, které
spravovaly aktiva v hodnotě nejméně 25 milionů.
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zaregistrovat u Komise pro cenné papíry a změnit své stanovy tak, aby investoři byli
chráněni.
Po vytvoření pevné legislativní základny se začala obnovovat důvěra investorů
v kapitálový trh a obchod s cennými papíry se stal opět atraktivní. Činnost SEC měla velmi
pozitivní vliv na růst národního trhu s cennými papíry. Jistota, že obchody na kapitálovém
trhu jsou pečlivě kontrolovány, mělo za následek více jak zdvojnásobení objemu
obchodování mezi lety 1990 a 199646. Ve stejném období americký trh nalákal také
dvojnásobné množství zahraničních subjektů47.

3.2.2. Struktura SEC

„SEC se skládá z pěti komisařů. Všechny členy jmenuje prezident USA na základě
dohody se Senátem a s jeho souhlasem na dobu pěti let. Nejvýše tři členové jedné strany
mohou být členy. Předsedu SEC zvolí prezident Spojených států z pěti komisařů. SEC má
regionální úřadovny v jedenácti městech USA.“ (Viz Pavlát, V., Kubíček, A.; Regulace a
dozor nad kapitálovými trhy, Vysoká škola finanční a správní, Praha, 2004) Organizačně
se SEC dělí na čtyři divize a Úřad pro provádění inspekcí a šetření48.


Divize - Divize pro finance korporací dohlíží na dodržování informační povinnosti

registrovanými společnostmi, které pracují s veřejně obchodovatelnými cennými papíry, a
kontroluje dokumentace ohledně nabídek, fúzí a akvizicí. Dohled na trhy cenných papírů
patří do kompetence Divize pro regulaci trhu49. Ta navíc formuluje standardy finanční
odpovědnosti, a dohlíží na průběh obchodů na trhu. Divize pro řízení investic odpovídá za
dodržování

právních

norem

v oblasti

investičního

obchodování

a

investičního

poradenství50. Poslední je Divize pro vynucování dodržování předpisů, která má právo
organizovat vyšetřování možných přestupků proti federálním zákonům o cenných

46

V roce 1990 byl celkový objem obchodů 3,1 miliardy dolarů a v roce 1996 už 7,1 miliardy dolarů.
Na americkém trhu obchodovalo v roce 1900 434 zahraničních subjektů, v roce 1996 už to bylo 843.
48
Viz http://www.sec.gov/about.shtml
49
Dohlíží na na samoregulující organizace fungující v oblasti cenných papírů, zprostředkovatelé, clearingy a
další účastníky trhu.
50
Dohlíží na prodejní praktiky a inzerci investičních společností a investičních poradců, kontroluje nové
produkty, registrace subjektů a jejich finanční situaci.
47
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papírech51. Vzhledem k tomu, že SEC je pouze občanskoprávní organizace, musí v těchto
případech úzce spolupracovat s vládními složkami, které se starají o výkon státní moci52.


Americká komise pro obchodování s komoditními futures - tato komise byla

založena 1974. Má postavení nezávislé agentury pověřené regulováním obchodů
s komoditnímu futures53 a opcemi v USA. Jako regulátor trhů futures ve Spojených státech
odpovídá za ekonomickou užitečnost těchto trhů. Cílem efektivní regulace je stanovit
vhodný mechanismus tvorby cen futures a nalézt prostředky k omezení rizik.
Prostřednictvím Národní asociace pro Futures (INFA) pak registruje firmy i jednotlivce,
kteří buď samy obchodují, nebo poskytují poradenské služby.


Úřad pro regulaci municipálních cenných papírů - tento úřad byl zřízen v roce
54

1974 a představuje třetí článek v americkém systému regulace a dozoru nad kapitálovým
trhem. Jeho úkolem je vytvářet pravidla pro obchodníky s cennými papíry a banky, které
fungují jako dealeři municipálních cenných papírů. Tato pravidla schvaluje SEC a o jejich
dodržování se stará Národní asociace obchodníků s cennými papíry (NASD), Federální
úřad pro rezervy (Federal Reserve Board), Úřad kontrolora měny (Office of the
Comptroller of the Currency) a Federální korporace pro pojištění deposit (Federal Deposit
Insurance Corporation).

3.2.3. Spolupráce a samoregulace

SEC byla, vzhledem k velikosti trhu, relativně malá instituce s třemi tisíci zaměstnanci a
rozpočtem okolo 305 milionů dolarů55, a proto se musela v určité míře spoléhat na
samoregulační úsilí trhu. Na kapitálovém trhu USA je zaveden a velmi dobře funguje
široký systém samoregulace. Nejvýše postavenými organizacemi jsou zde dvě instituce
s federální působností - Národní asociace obchodníků s cennými papíry56 (National
51

Viz Pavlát, V., Kubíček, A.; Regulace a dozor nad kapitálovými trhy, Vysoká škola finanční a správní,
Praha, 2004
52
Běžně sem patří vyšetřování případů insider-trading, lživá interpretace informací, zneužívání svěřených
finančních prostředků, ovlivňování tržních cen cenných papírů a provozování činnosti bez registrace. Za
celou tuto činnost a její koordinaci pak odpovídá Úřad pro provádění inspekcí a šetření.
53
V relativně nedávné době obchodování s futures rychle expandovalo i na nové trhy, mimo rámec tradičních
zemědělských komodit. Futures se staly prostředkem, běžně používaným v oblasti různých finančních
nástrojů včetně měn, cenných papírů a indexů.
54
Na základě novelizovaného zákona o cenných papírech z roku 1934.
55
Údaje z roku 1997. Viz Wilder, Brian J.; The Securities and Exchange Commission; Novinka Books, New
York, 2003.
56
Nezávislou pobočkou NASD je Národní asociace pro regulaci obchodníků s cennými papíry, která byla
založena roku 1996 v souvislosti s rozsáhlou reorganizací NASD. Cílem bylo oddělit regulaci brokerů a
dealerů od trhu s cennými papíry NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated
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Association of Securities Dealers- NASD) a Národní asociace pro futures (National
Futures association- NFA). Posláním je poskytovat služby zaručující integritu trhu,
ochranu zájmů investorů a napomáhat členům k plnění jejich povinností v oblasti regulace.
Asociace nese odpovědnost za vynucování dodržování etických standardů ochrany
investorů, audit, zajišťování arbitráže při sporech týkajících se futures a monitorování
činnosti profesionálů57.
Vedle této symbiózy spolupracovala komise také s institucemi státní regulace58.
Koordinace se státními orgány se stala ještě důležitější po přijetí zákona National
Securities Market Improvement Act 1996, který odebral státu dohled nad investičními
fondy a na druhé straně mu svěřil dohled nad investičními poradci. SEC zůstal dohled
pouze nad těmi poradci, kteří spravovali aktiva v hodnotě nižší než 25 milionů.
Podnětem k nové vážné debatě o rozsahu regulace byl v roce 2001 nečekaný kolaps
Enronu a několika dalších velkých korporací. Bylo potřeba provést rozsáhlou reformu a to
jak v oblasti výkaznictví a účetních standardech, tak také stanovit pravidla corporate
governance. Pro rychlé řešení ale SEC neměla dostatečné prostředky. Právě v této době
trpěla vysokou fluktuací zaměstnanců. Nedostatek lidských zdrojů jí stěžoval situaci a SEC
tak nedokázala dostatečně rychle čelit rostoucímu pracovnímu vytížení. Její činnost byla
velmi silně kritizována. Docházelo ke zpoždění ve vyřizování administrativních záležitostí,
vydávání prováděcích vyhlášek a metodických materiálů, což mělo za následek finanční
ztráty subjektů trhu a komplikace při procesu inovací trhu. SEC proto vytvořila novu
strategii řízení lidských zdrojů59. Tato situace byla jednoznačným důkazem, jak je trh bez
dobře fungujícího regulátora zranitelný.
V roce 1996 SEC obdržela finanční grant od U. S. Agency for International
Developement, aby pomohla zemím střední a východní Evropy vytvořit dobře fungující
regulační systémy schopné kvalitně se postarat o nově vznikající kapitálové trhy60.

Quotation Systém). Úkolem této organizace je regulovat trh ve prospěch investorů. Organizace převzala
podstatnou část původních kompetencí NASD. Reguluje činnost více než 5,5 tisíce firem činných v oblasti
cenných papírů, které mají přes 75 tisíc poboček a dále také 600 tisíc registrovaných odborníků.
57
Viz Wilder, Brian J.; The Securities and Exchange Commission; Novinka Books, New York, 2003.
58
Jednalo se hlavně o provádění společných prohlídek a o spolupráci v procesu vynucování pravidel.
59
Management musel vytvořit takové podmínky, které by zamezily vysoké fluktuaci zaměstnanců a to
formou bonusů, ale také svěřením větší odpovědnosti jednotlivcům, formováním týmů a navozením pocitu
pracovní sounáležitosti. Navíc SEC pravidelně vypracovávala přehled o potřebách zaměstnanců a umožnila
zástupcům zaměstnanců účast na jednáních, kde jim byla poskytnuta možnost spolurozhodovat o benefitech,
pracovní náplni a ohodnocení přesčasů.
60
Viz Wilder, Brian J.; The Securities and Exchange Commission; Novinka Books, New York, 2003
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3.3. Mezinárodní vývoj regulace
„Současný stav regulace a dozoru nad kapitálovým trhem se vyznačuje velkou
rozmanitostí pramenící především z odlišných historických podmínek, za nichž regulační
systémy vznikaly. Zatímco druhá polovina 19. století a první třetina 20. století se považoval
za určitý vzor regulace britský systém, od 30. let minulého století se uznávaným modelem
pro nově vznikající systémy regulace a dozoru staly Spojené státy. Většina evropských
států s tržní ekonomikou však i během 20. století zachovával tradiční kontrolní
mechanismy bez větších změn.“ (Pavlát, V., Kubíček, A.; Regulace a dozor nad
kapitálovými trhy, Vysoká škola finanční a správní, Praha, 2004, str.67)
Rozvoj kapitálových trhů států kontinentální Evropy na sebe nechal dlouho čekat.
Startovním výstřelem pro tyto země se stalo až otevření dveří do Evropské Unie. A s
dynamickým rozvojem kapitálových trhů vyvstal také požadavek na adekvátní systémů
regulace a dozoru. Některé země se pouze snažily zlepšit zavedené systémy, jiné
přistoupily k zásadním reformám. V 60. let zahájily ekonomicky vyspělé země tradici
summitů, kde se diskutovalo o soudobých otázky mezinárodní finanční spolupráce,
ekonomického rozvoje a regulace. Podle počtu zúčastněných zemí byla tato zasedání
označována jako G-1061, G-24, G-5, G-7 nebo G-8.
Rostoucí mezinárodní trh s cennými papíry nabízí stále nové možnosti investování. To
ale s sebou přináší také nové výzvy regulaci. V zájmu mezinárodních vztahů a rozvoje trhu
se regulátoři musí snažit usnadnit mezistátní nabídky, spolupracovat ve vynucování práva a
asistovat při formování nových trhů, a to tak, aby nakonec mohl vzniknout systém schopný
ochránit investory v nadnárodním měřítku.

61

Nejznámější skupina G-10 zasedala prvně v roce 1962 a jejími členy byly Belgie, Francie, Itálie, Japonsko,
Kanada, Německo, Nizozemí, Švédsko, Velká Británie a USA. Roku 1984 se připojilo Švýcarsko.
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4. Charakteristika Komise
4.1. Vznik Komise pro cenné papíry
Dnešní podoba českého kapitálového trhu je výsledkem mnohaletého procesu, který
přinášel jak nemalé prohry tak i významná vítězství. Nejdůležitější změny nastaly na
základě posunů v chápání tohoto trhu na konci 90. let minulého století. Když došlo
k politickému uvolnění systému, prvně začal být vnímán vliv kapitálového trhu na vývoj
naší ekonomiky a na postavení v evropském politickém životě. S tím se samozřejmě
změnil také názor na úlohu regulace a dozoru nad kapitálovým trhem, ale tato změna
postoje se neprosadila hned.
Kamenem úrazu ovšem bylo, že nejdříve došlo k boomu investičních fondů a až o
několik let později byl vytvořen systém regulace. To mělo katastrofální následky, neboť se
velmi brzo ukázalo, že se trh sám neohlídá a že svědomí zákony prostě nenahradí.
„Ministerstva financí dávali už pátý rok najevo, že neblahé události na kapitálovém trhu je
vůbec neznepokojují, nýbrž že je dokonce považují za součást normálního a žádoucího
vývoje.“ (Doc. Ing. Tomáš Ježek, CSc.; Jak se rodila regulace kapitálového trhu;
26.6.2006,

dostupné

na

http://www.investujeme.cz/clanky/jak-se-rodila-regulace-

kapitaloveho-trhu/)
S pětiletým zpožděním byly tedy konečně zahájeny diskuze o podobě systému regulace
a dohledu českého kapitálového trhu. „Motiv byl jasný: co nejdříve skoncovat s
praktikami, které se na českém kapitálovém trhu, zejména v jeho segmentu kolektivního
investování, začaly zabydlovat po skončení kupónové privatizace a které hrozily, že ho
zničí, sotva se narodil.“ (Doc. Ing. Tomáš Ježek, CSc.; Jak se rodila regulace kapitálového
trhu; 26.6.2006, dostupné na http://www.investujeme.cz/clanky/jak-se-rodila-regulacekapitaloveho-trhu/) Byly vytvořeny dva návrhy zákona o Komisi pro cenné papíry. První
byl sepsán skupinou okolo osoby Tomáše Ježka, složenou ze zástupců62 pražské burzy.
Návrh požadoval vytvoření zcela nové instituce s rozsáhlými pravomocemi, absolutní
nezávislostí na státní správě a státním rozpočtu. Jeho úskalím bylo, že koncept vytvořený
podle britského vzoru zcela neodpovídal potřebám českého kapitálového trhu. Druhý návrh

62

Již od založení Burzy cenných papírů Praha v roce 1993 byli její zástupci pro zavedení regulace. Volnost,
které na našem kapitálovém trhu neznala mezí, byla velkou stopkou pro Burzu před vstupem do Evropské
federace akciových burz.
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podal Odbor dozoru nad kapitálovým trhem63 Ministerstva financí64. Ten sice také
podporoval vznik komise, ale bez výrazného posílení jejího postavení a pravomocí65. Na
základě kompromisu byl vypracován zákon o Komisi pro cenné papíry (dále jen
Komise)66, který nabyl účinnosti 1. 4. 1998. Komise vznikla jako správní úřad oddělený od
Ministerstva financí a financovaný ze státního rozpočtu. „Pro instituce dozoru a regulace
se velmi často požaduje nezávislé postavení, přičemž zřetelnou inspirací je postavení
soudů. Vcelku dobré zkušenosti s nezávislostí centrálních bank jsou potom dalším zdrojem
příkladů. Vedle nezávislosti dozorové instituce se ale často ztrácí druhý prvek, tj.
odpovědnost za činnost a za náklady této činnosti. Zatímco politik je za své výkony
odpovědný minimálně při příštích volbách, mechanismus odpovědnosti nezávislých
institucí je mnohem složitější. Nesporné je ale jediné: za chyby nezávislých dozorových
institucí v případě vzniku finanční škody platí státní rozpočet.“ (Havel, J.; Dilemata
českého dozoru finančních trhů, 2004, dostupné na www.ies.fsv.cuni.cz) Slabinou zákona
bylo, že do kompetencí Komise nezařadil vydávání podzákonných předpisů. Ale i kdyby
měl schválený zákon pouze umožnit vznik Komise pro cenné papíry, tak to byl
bezpochyby krok správným směrem a první úspěch v procesu rekonstrukce našeho
kapitálového trhu.

4.2. Cíle Komise pro cenné papíry
Vznik Komise pro cenné papíry spadá do období, kdy náš kapitálový trh procházel
bouřlivým vývojem. Nejdříve bylo potřeba se vypořádat s problémy, které tu zanechaly
předešlé režimy. Těmi nejzávažnějšími byla fragmentace veřejných trhů, neexistence
centrálního vypořádání, složitá infrastruktura trhu a absence systému dohledu a regulace.
S tím vším se Komise musela vypořádat. Nestačilo však jen začít s důslednou kontrolou
trhu, ale bylo zapotřebí dát mu také dostatečnou volnost, aby nedošlo k odchodu subjektů a
odlivu kapitálu.

63

V únoru roku 1997 přejmenován na Úřad pro cenné papíry.
I když tato skupiny svůj návrh vypracovala mnohem později, dalo se počítat s tím, že na přijetí bude mít
mnohem větší šanci.
65
Viz Pavlát, V., Kubíček, A.; Regulace a dozor nad kapitálovými trhy, Vysoká škola finanční a správní,
Praha, 2004
66
Poslední čtení návrhu zákona poskytl penzionovaný komisař americké Securities and Exchange
Commission. (Viz Doc. Ing. Tomáš Ježek, CSc.; Jak se rodila regulace kapitálového trhu; 26.6.2006,
dostupné na http://www.investujeme.cz/clanky/jak-se-rodila-regulace-kapitaloveho-trhu/)
64
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Největším problém bylo, že se na našem kapitálovém trhu nacházelo obrovské množství
licencovaných subjektů, které tu zanechala privatizace. Možnosti Komise byly personálně
značně omezené, a proto bylo potřeba jednoznačně definovat co je a co není v její
kompetenci. Základem každého dobře fungujícího kapitálového trhu je důvěra subjektů
v kapitálový trh. Z tohoto důvodu se hlavními cíly Komise staly ochrana investorů, rozvoj
kapitálového trhu a osvěta veřejnosti67. Zákon o Komisi pro cenné papíry přesně definoval
specifické činnosti, kterými měly být tyto cíle dosahovány: stanovování pravidel, příprava
a vydávání vyhlášek a určování obecných postupů a principů, podle kterých Komise pak
měla jednat.
Naproti tomu mezi cíle Komise nepatřilo snažit se zabránit úpadku každého subjektu,
ale pouze těch, jejichž zánik by měl negativní vliv na rovnováhu kapitálového trhu.
Komise se tedy snažila definovat taková pravidel, která by zajistila co nejnižší
pravděpodobnost selhání. Předpokladem bylo, že ve firmách nabízejících své služby na
kapitálovém trhu musí pracovat kvalitní management, který se vyzná v řízení rizik, nese
odpovědnost za řízení a finanční hospodaření a navíc usiluje o vytvoření dostatečných
finančních rezerv na zmírnění případným dopadů na zákazníků při úpadku firmy.
Dále Komise neměla za úkol suplovat funkci orgánů činných v trestním řízení, protože i
když spolupracovala s Policií ČR při odhalování trestné činnosti a zajišťování důkazů, tak
mezi její kompetence nepatřilo vyšetřování trestných činů.
Ve smyslu ochrany investorů se Komise přednostně snažila odstranit hlavní rizika, která
investorům hrozila. Mezi tyto rizika patří:


Riziko selhání statutárních orgánů a vedení firmy - riziko, že firma zkrachuje, např.

kvůli nedostatečným kontrolním mechanismům ve firmě, nekompetentnímu managementu
nebo nedostatečnému kapitálovému vybavení firmy.


Riziko podvodu - riziko podvodu, zkreslování informací (např. finančních

výsledků), nebo nezveřejnění relevantních informací ze strany firem, které prodávají nebo
radí ohledně instrumentů kapitálového trhu.


Riziko nevhodnosti nabízeného instrumentu - riziko, že investoři uzavřou smlouvu

týkající se kapitálového produktu nebo služby, kterým nerozumí nebo které jsou pro dané
investory nevhodné vzhledem k jejich averzi vůči riziku.


Riziko poklesu kurzu investičního instrumentu - riziko, že investice nepřinese

kýžený kapitálový výnos.( Viz Poslání a cíle Komise, www.sec.cz)

67

Viz Poslání a cíle; dostupné na http://www.sec.cz/export/CZ/O_Komisi_pro_cenne_papiry/Politiky.html

31

Dalším stavebním kamenem fungujícího systému je transparentnost trhu. Investoři se
mohou rozhodovat správně pouze na základě kvalitních informací. Proto Komise
považovala informační povinnost za hlavní zdroj důvěry investorů a její plnění důsledně
vynucovala. Skandály v USA vyvolaly diskusi o nutné revoluci v pravidlech pro
informační otevřenost, audity a systémy správy společností. Toto varování přimělo Komisi
k úpravě finančního výkaznictví u nás.
Protože kapitálový trh vytváří možnosti pro kriminální činnost. Bylo tedy potřeba jako
jinde ve světě zavést přísná pravidla pro chování účastníků trhu. Aby Komise
minimalizovala výskyt aktivit, jako jsou podvody, praní špinavých peněz, elektronická
finanční kriminalita, využívání důvěrných informací, nepoctivý marketing nebo
zkreslování informací, spolupracovala s Policií ČR, Ministerstvem spravedlnosti a
Nejvyšším státním zastupitelstvem68. Podmínkou zdravého trhu je omezený přístup na
tento trh. Vstup nesmí být umožněn všem, ale zároveň nesmí dojít k vytvoření zbytečných
bariér, které by znesnadňovaly novým a zahraničním subjektům vstup na náš kapitálový
trh.
Velice důležitou roli pro fungování kapitálového trhu hraje informovanost veřejnosti.
Mnoho lidí se obávalo využívat příležitostí, které poskytuje kapitálový trh, pro zajištění
své finanční budoucnosti. Drobní investoři často dobře nerozuměli kapitálovému trhu,
nabízeným produktům a službám. Proto se Komise snažila zvýšit finanční gramotnost
veřejnosti a zpřístupnit kvalitní informace o subjektech podnikajících na našem
kapitálovém trhu69.
Kromě stabilizace našeho kapitálového trhu musela Komise také navázat kontakt
českého trhu s vyspělými světovými trhy. V rámci této snahy bylo potřeba navázat kontakt
s mezinárodními organizacemi jako jsou Mezinárodní organizace Komisí pro cenné papíry
(IOSCO), Výbor evropských regulátorů cenných papírů (CESR) a Mezinárodní asociace
pro trhy cenných papírů (ISMA). Dalším krokem kupředu pak byl vstup České republiky
do Evropské Unie70, s čímž souviselo sjednocení požadavků na regulaci v jednotlivých
částech trhu a harmonizace české legislativy v oblasti dohledu a regulace se standardy EU.

68

Viz Poslání a cíle; dostupné na http://www.sec.cz/export/CZ/O_Komisi_pro_cenne_papiry/Politiky.html
V rámci této osvěty Komise zřídila informační servis na svých webových stánkách, zákaznickou asistenční
linku a také pravidelně vydávala seznam firem nabízejících své služby bez příslušného povolení (tzv. black
list), informační brožury a metodiky.
70
Hned po pádu železné opony bylo třeba začít zcela nově chápat možnosti postavení České republiky v
Evropě. Již v roce 1993 jsme uzavřeli asociační dohodu s Evropským společenstvím, která byla prvním
krokem ke vstupu České republiky do Evropské Unie. Vlastní přihláška pak byla podána v lednu 1996.
69
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4.3. Nástroje regulace
Nástroje regulace a dozoru, které Komise využívala ve své činnosti, můžeme rozdělit do
tří skupin. První skupina regulačních nástrojů byla orientována přímo na investory, druhá
skupina měla za úkol ovlivňovat chování jednotlivých poskytovatelů služeb a třetí skupina
upravovala chování kapitálového trhu jako celku. Primárně měly všechny tyto nástroje za
úkol ochranu investora a v určitých aspektech své činnosti se často prolínaly.
Nástroje ovlivňování investorů71:


Vzdělávání investorů a zlepšování informovanosti veřejnosti - program osvěty

veřejnosti byl dlouhodobým projektem Komise. Patřilo sem pořádání seminářů, vydání
Desatera investora, metodik, vytvoření projektu Rádce investora atd. To vše mělo snížit
potřebu regulace.


Poskytování informací regulovanými subjekty - Komise od účastníků trhu

vyžadovala přesnější informace o poskytovaných produktech a službách. Na základě těchto
informací se pak investoři mohli správně rozhodovat.


Mechanizmy vyřizování stížností - díky těmto mechanismům mohli investoři

zasílat Komisi své stížnosti, ta se pak postarala o nápravu a využila získané informace
k lepšímu pochopení chování subjektů.


Opatření k nápravě a sankce - mezi sankční nástroje Komise patřilo ukládání pokut

a v krajních případech i odnětí licence k poskytování služeb. Komise postupovala podle
vytvořeného interního manuálu sankcí, aby zajistila rovný přístup při porušení zákona.


Kompenzační schéma (Garanční fond obchodníků s cennými papíry) - Garanční

fond poskytoval záchrannou síť pro investory v případě selhání subjektu a zmírnit tak vliv
krachu firem na zákazníky.


Tiskové zprávy - veřejná prohlášení72 Komise upozorňovala veřejnost a účastníky

trhu na specifická rizika, a tak ovlivňovala jejich chování.
Nástroje ovlivňování jednotlivých účastníků trhu73:


Licencování firem a předchozí souhlasy - Prověřování při vstupu na trh mělo za cíl

povolit vstup pouze firmám a jednotlivcům, kteří splňovali nezbytná kritéria74. Zkušenosti
z vyspělých trhů jasně naznačovaly, že lepších výsledků se dá dosáhnout uplatňováním
přísných pravidel pro vstup, než později řešit problémy nekvalitních subjektů.
71

Viz Poslání a cíle; dostupné na http://www.sec.cz/export/CZ/O_Komisi_pro_cenne_papiry/Politiky.html
Např. seznam obchodníků, kteří nabízejí služby bez povolení.
73
Viz Poslání a cíle; dostupné na http://www.sec.cz/export/CZ/O_Komisi_pro_cenne_papiry/Politiky.html
74
Hlavními bylo poctivé jednání, kompetence a finanční spolehlivost.
72
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Dohled nad firmami včetně inspekcí na místě - Dohled nad jednotlivými firmami

umožňoval Komisi lépe monitorovat rizika specifická pro účastníky trhu podle Plánu
inspekční činnosti.


Informace o regulovaných subjektech - informace o subjektech podléhajících

dohledu upozorňovala na problémy spojené s podnikáním na kapitálovém trhu a jejich
analýza pomohla odhalit nová rizika.
Nástroje ovlivňování kapitálového trhu jako celku75:


Formulace pravidel - sestavování pravidel bylo nezbytným prvkem mezi

regulačními nástroji Komise, protože činilo standardy best practise závaznými a
vymahatelnými. V tomto směru je ale vždy potřeba dávat pozor na přínos těchto pravidel a
jejich dopad na trh. Přeregulování vede k odlivu subjektů a tedy i kapitálu.

Vedle

formulace se Komise navíc starala také o srozumitelný výklad vydávaných pravidel.


Monitorování trhu - sledování událostí na trhu nebo studium produktů může

naznačovat budoucí problémy a umožní se jim včas vyhnout.

75

Viz Poslání a cíle; dostupné na http://www.sec.cz/export/CZ/O_Komisi_pro_cenne_papiry/Politiky.html

34

4.4.Organizační struktura Komise pro cenné papíry76
Prezidium
 Předseda
•

Odbor bezpečnosti

•

Odbor vnější komunikace

•

Odbor vnitřní správy

•

o

Oddělení ekonomické

o

Oddělení správní

Odbor interního auditu

 Poradní sbor tuzemský
 Rozkladová komise prezídia
 Odbor kolektivního investování
•

Oddělení licencí

•

Oddělení inspekce

 Odbor penzijních fondů a pojišťoven
 Odbor poskytovatelů investičních služeb
•

Oddělení licencí

•

Oddělení inspekce

 Odbor trhů a vypořádání
•

Oddělení licencí a inspekcí

•

Oddělení monitoringu

 Odbor emisí cenných papírů
•

Oddělení informačních povinností

•

Oddělení nabídek převzetí

 Odbor informačních technologií
•

Oddělení informačních technologií

•

Oddělení podpory aplikačního softwaru

 Odbor legislativní a právní
•

Oddělení legislativy a komunitárního práva

•

Oddělení právní

 Odbor sankčních řízení
 Odbor metodicko-analytický

76

Viz Organizační struktura, archiv k 31. 3. 2006, dostupné na
http://www.sec.cz/export/CZ/O_Komisi_pro_cenne_papiry/Organizacni_struktura.html
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5. Vývoj regulace a dohledu nad českým kapitálovým trhem
v období 1998-1999
Následující etapu můžeme nazvat obdobím skepse. Počáteční období existence Komise
pro cenné papíry bylo, kromě permanentních problémů ohledně jmenování členů jejího
prezidia, spojeno i s hledáním odpovědí na zásadní otázku, zda je vůbec možné za
stávajících podmínek, kdy jsou ze zákona výdaje Komise hrazené ze státního rozpočtu, a
Komisi není umožněno vydávat prováděcí právní normy, aby vznikl nezávislý orgán, který
bude efektivně plnit všechny své povinnosti.
Roky 1998 a 1999 byly charakteristické výrazným poklesem objemu obchodu na trhu
akcií a podílových listů a naproti tomu nadměrným růstem objemu obchodu na trhu
s dluhopisy. S tím byl spojen pokles počtu vydaných veřejně obchodovatelných cenných
papírů následovaný poklesem emisí akcií, což bylo ale na druhé straně vyvažováno
nárůstem objemu emisí průmyslových akcií77.

5.1. Proces přelicencování
Startovním krokem Komise byl proces tzv. přelicencování, v jehož duchu se nesla celá
počáteční etapa působení Komise. Impulsem se stala novela zákona o cenných papírech, ve
které byly poprvé definovány podrobné požadavky na organizační, personální a materiální
zajištění činnosti obchodníka s cennými papíry. „Falešný liberalismus zasáhl licenční
politiku Ministerstva financí, jejímž výsledkem byl absurdně vysoký počet obchodníků s
cennými papíry, velkou většinou neschopných vyhovět elementárním kvalifikačním
požadavkům. Tento počet musel být po přelicencování redukován na jednu desetinu.“
(Doc. Ing. Tomáš Ježek, CSc.; Jak se rodila regulace kapitálového trhu; 26.6.2006,
dostupné na http://www.investujeme.cz/clanky/jak-se-rodila-regulace-kapitaloveho-trhu/)
Cílem přelicencování tedy bylo stanovit minimální obecnou úroveň předpokladů
obchodníků s cennými papíry. Proto byly konkretizovány standardy nejen pro provoz ale
také pro jednání ve vztahu se zákazníky. Výsledky však nenaplnily očekávání. Hlavním
důvodem bylo, že pro realizaci přelicencování zákon vymezil velice krátké období78
77

Viz Pavlát, V., Kubíček, A. (2004); Regulace a dozor nad kapitálovými trhy, Vysoká škola finanční a
správní, Praha, 2004
78
Což vzhledem k nízkému počtu zaměstnanců, jejich malé zkušenosti v oblasti dohledu a nedostatečnému
technickému vybavení znemožnilo důkladnou selekci subjektů.
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jednoho roku, které nemohlo být prodlouženo, a kromě obchodníků s cennými papíry
zároveň provádělo také přelicencování u investičních společností a investičních fondů,
Burzy cenných papírů a RMS. To mělo za následek řadovou redukci, při níž byl trh očištěn
o subjekty, u kterých Komise došla podle jí dostupných informací k závěru, že potřebné
předpoklady nesplňují.
Plošně pojatý proces měl na určitou dobu za následek utlumení výkonnosti79 našeho
kapitálového trhu. Řadu negativních následků způsobilo také to, že metodika
přelicencování nebyla v mnoha aspektech dost konkrétní a vytvářela tak prostor pro
subjektivní interpretaci. Vzhledem k tomu, že se proces přelicencování snažil nastolit
klima důvěry na kapitálovém trhu a to tak, aby trh mohl úspěšně plnit všechny své funkce,
bylo nutné navázat přímý dialog se všemi jeho účastníky.
V rámci konzultačního procesu obdržela Komise 40 připomínek. Odborná veřejnost
poukazovalo na to, že splnění stanovených povinností80 musí účastník prokazovat na více
místech. Právě takové duplicity museli být samozřejmě odstraněny, neboť snahou Komise
bylo v přední řadě eliminovat zbytečnou administrativu. Připomínky se také zaměřovaly na
přísnost personálních kritérií členů statutárních orgánů81. „The process of consultation has
proven to be very useful in preparing the re-licensing criteria.” (Samková, Š.; Market
participants' comments on the criteria for relicensing; Praha, 13.11.1998, dostupné na
www.sec.cz)
Velmi ostré zhodnocení procesu přelicencování uvedla Asociace obchodníků s cennými
papíry ve svém dokumentu Zhodnocení dopadů rozhodnutí Komise pro cenné papíry o
zrušení povolení obchodování s cennými papíry. Zrušení povolení podle asociace nestálo
na pevných podkladech, aby Komise rozhodla takto razantně, stačilo, že účastník
nepředložil požadovaný dokument, nebo ho předložil v nedostatečné formě. Důvody
rozhodnutí také podle jejich názoru často spočívaly jen v procesních nedorozuměních a
jednalo se tak o porušení základního lidského práva, a to práva na podnikání82. V souladu s

79

K utlumení došlo proto, že se najednou všichni začali zabývat spoustou administrativní práce,
zpracováváním řady dokumentů, vytvářením nových organizačních schémat, získáváním nových
kvalifikovaných zaměstnanců nebo vytvořením vnitřního auditu.
80
Při přípravě pravidel čerpala Komise z úprav platných na zahraničních trzích. Požadavky na odbornost,
kvalifikaci či důvěryhodnost členů statutárních orgánů byly v zahraničí daleko přísnější a naše soudobá
úprava se jim jen stěží přibližovala.
81
Viz Samková, Š.; Market participants' comments on the criteria for relicensing; Praha, 13.11.1998,
dostupné na www.sec.cz
82
Viz Pavlát, V., Kubíček, A. (2004); Regulace a dozor nad kapitálovými trhy, Vysoká škola finanční a
správní, Praha, 2004
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touto ostrou kritikou můžeme proces přelicencování označit za sice hrubou ale vhodně
zvolenou záplatu na náš kapitálový trh.

5.2. Činnost Komise pro cenné papíry v roce 1998
Členové prvního prezidia Komise byli do své funkce jmenováni 26. 3. 1998. „Prezident
Václav Havel jmenoval na Pražském hradě předsedu a dva členy prezidia Komise pro
cenné papíry. Předsedou KCP byl jmenován Jan Müller83, členy prezidia byli jmenováni
Tomáš Ježek84 a František Jakub85.“ (Jak vznikala česká komise pro cenné papíry,
dostupné na http://netwave.casablanca.cz/ekonomik/kcp.html)

5.2.1. Hlavní události v legislativní oblasti

Základem dobře fungujícího kapitálového trhu jsou vždy kvalitní právní normy, které
upravují tento prostor a které, pokud jsou zúčastněnými subjekty dodržovány, určují jeho
stabilitu. Právě tyto normy a jejich vhodné novelizace určují směr a rychlost vývoje
každého kapitálového trhu.
Nejvýznamnější novelizací pro náš kapitálový trh byl v roce 1998 zákon č. 248/1992
Sb., o investičních společnostech a investičních fondech tzv. ZISIF, který upravoval
přeměny investičního fondu na jiný podnikatelský subjekt. Tímto zákonem bylo stanoveno,
že Komise může investičnímu fondu odejmout povolení, pokud investiční fond o odnětí
tohoto povolení požádal na základě rozhodnutí valné hromady nebo jako sankci za
porušení povinností vyplývajících ze ZISIF. Co se týče majetku fondů, ZISIF stanovil, že
investiční fond nesmí ze svého majetku poskytovat dary, úvěry nebo půjčky ani používat
svého majetku k zajištění závazků třetích osob86. Dále definoval formu propagace prodeje
podílových listů podílových fondů. Posledním důležitým bodem novely ZISIF, bylo
zmocnění depozitáře pozastavit nakládání s účty investičního fondu nebo investiční
společnosti, a to již na základě důvodného podezření. Přistoupit k tomuto kroku bylo
83

V té době vedoucí správy cenných papírů.
V té době předseda Burzovní komory.
85
V té době ředitel Úřadu pro cenné papíry.
86
Pouze pokud jde o zajištění úvěru pro investiční fond nebo investiční společnost, který daná společnost
přijímala k překlenutí krátkodobých potřeb, mohl být poskytnut prostřednictvím zajišťovacího převodu
cenných papírů. Viz KCP; Úprava přeměny investičního fondu na jiný podnikatelský subjekt, dostupné na
www.sec.cz
84
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možné v případě, že depozitář zjistil, že při výkonu činnosti došlo k poškození zájmu
akcionářů87.
Zákon Komisi uložil vypracovat návrh vyhlášky, která měla upravovat některá
ustanovení obchodního zákoníku. Své požadavky shrnula Komise do několika hlavních
bodů a předložila k veřejné diskusi. Návrh obsahoval tyto požadavky:


Podrobnější pravidla pro výpočet podílu na hlasovacích právech



Podrobnější pravidla pro posuzování jednání, která se považují za jednání ve shodě



Podrobnější pravidla pro splnění povinnosti učinit veřejný návrh smlouvy, včetně

dalších náležitostí takového návrhu smlouvy


Podrobnější pravidla výpočtu minimální ceny a obchody uzavřené na veřejných

trzích, které se použijí k výpočtu průměrné ceny


Podrobnější pravidla pro plnění povinnosti oznámit podíl na hlasovacích právech

(Tisková zpráva - Návrh vyhlášky, kterou se provádějí některá ustanovení obchodního
zákoníku, 21. 12. 1998, dostupné na www.sec.cz)
V tomto roce byl také formulován požadavek kapitálové přiměřenosti. Příprava návrhu
byla ovšem zpomalena nejasností zákona a určitou protichůdností některých jeho
ustanovení. Závěrem právního rozboru a déletrvajících diskusí právníků bylo, že Komise
připraví vyhlášku, podle které bude kapitálová přiměřenost odvozena od minimální výše
základního jmění88. V návrhu vyhlášky byla stanovena minimální výše základního jmění
obchodníka s cennými papíry v závislosti na činnosti, kterou obchodník vykonává podle
zákona o cenných papírech:


Pokud bude obchodník kromě obchodování s cennými papíry obstarávat pro

emitenta vydávání cenných papírů a poskytovat s tím související služby, musí být minimální
výše jeho základního jmění 20 mil. Kč v případě služeb bez pevného závazku a 40 mil. Kč
v případě služeb na bázi pevného závazku (tzn. obchodník se zaváže odkoupit od emitenta
vydávané cenné papíry na vlastní účet).


Pokud bude obchodník vykonávat činnosti na základě smluv o zprostředkování

koupě nebo prodeje cenných papírů, smluv o úschově, správě či uložení cenných papírů
musí mít základní jmění minimálně 15 mil. Kč.


V případě obchodování s deriváty je minimální základní jmění obchodníka

stanoveno na 40 mil. Kč v případě obchodů na účet klientů a 100 mil. Kč v případě
87

Viz KCP; Pozastavení nakládání s účty investičního fondu nebo investiční společnosti depozitářem,
dostupné na www.sec.cz
88
I když existuje řada jiných ekonomických ukazatelů, které mohou objektivněji vypovídat o skutečné
hospodářské situaci obchodníka s cennými papíry, ale zase nemohou být tak snadno sledovány.
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obchodů na vlastní účet obchodníka. Nejvyšší částka zde byla stanovena s ohledem na to,
že jde o nejrizikovější činnost.


Bude-li obchodník obstarávat pro emitenta splácení a vracení cenných papírů a

vyplácení výnosů z nich nebo bude provádět poradenskou činnost, stanovuje mu návrh
vyhlášky minimální výši základního jmění 15 mil. Kč.
(Tisková zpráva - Návrh vyhlášky o kapitálové přiměřenosti obchodníků s cennými
papíry, 10. 12. 1998, www.sec.cz)
Počáteční období existence Komise provázely mnohé překážky. Především začít
pracovat s kapitálovým trhem, který se nacházel v téměř zoufalém stavu, vyžadovalo
promptní reakce a nekompromisní řešení problémových situací. Hlavním problémem,
který musela Komise v této době řešit, bylo neplnění informační povinnosti89. Ten
stanovoval emitentům povinnost uveřejnit90 zprávu o výsledcích svého hospodaření a o své
finanční situaci a v prvním pololetí roku zprávu v rozsahu výsledovky a rozvahy za toto
období.

5.2.2. Situace na českém kapitálovém trhu v roce 1998

V daném roce bylo 2 111 veřejně obchodovatelných emisí, z toho více jak 800 emitentů
nesplnilo za rok 1997 a za první pololetí 1998 informační povinnost91. S těmito subjekty
Komise musela zahájit správní řízení92. Za neplnění informační povinnosti byly subjektům
udělovány peněžité pokuty a v případě opakovaného porušení bylo možné přistoupit až
k zákazu obchodování s cenným papírem. V tento okamžik zvolil předseda Komise Jan
Miller velmi drastickou politiku vysokých pokut. Ty se pohybovaly v rozmezí 800 tisíc až
3 miliony, což spustilo lavinu soudních sporů a po dvou letech nakonec nezaplatil ani
jeden z pokutovaných subjektů93.
Činnost Komise spočívala vedle nepřímé kontroly prostřednictvím informací
získávaných od subjektů kapitálového trhu také v přímé kontrole probíhajících obchodů ve

89

Informační povinnost emitentů veřejně obchodovatelných cenných papírů byla upravena zákonem o
cenných papírech.
90
Za uveřejnění roční zprávy se považovalo její zaslání Komisi pro cenné papíry.
91
Viz Samková, Š., Tisková zpráva; Postup Komise vůči emitentům neplnícím informační povinnost; Praha
3.12.1998, dostupné na www.sec.cz
92
Neplnění informační povinnosti emitentů Komise považovala za vážné porušení zákona a za jednu z
hlavních příčin neprůhlednosti našeho kapitálového trhu.
93
Je dost dobře možné, že kdyby tehdy Komise zvolila pokuty v řádech desetitisíců korun, subjekty by bez
řečí zaplatily.
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finanční sféře. Základním cílem Komise je ochrana investorů, a proto v centru pozornosti
bylo především chování obchodníků s cennými papíry vůči zákazníkům.
Komise pro cenné papíry pozastavila v tomto roce z důvodu ochrany těchto investorů
obchodování s veřejně obchodovatelnými akciemi těchto emitentů :
BOR a. s. lesní společnost Česká lípa, GRAFIT a. s., LEMEX a. s., Lesní společnost
Jihlava a. s., Lesní společnost Lanškroun a. s., Lesy Kaplice a. s., SaToS a. s., Lesy
Křivoklát a. s., SUZOP a. s., Lesy Protivín a. s.94.
Obchodování s těmito tituly bylo pozastaveno od 4. 12. 1998 do 4. 1. 1999, a to na
veřejných trzích i mimo ně. „Komise pro cenné papíry zjistila u těchto emisí výrazný
pokles ceny na RM-S, který byl způsoben pouze podáním objednávek bez realizace
obchodu. Z tohoto důvodu Komise pojala podezření na manipulaci s cenou na veřejných
trzích. Obchodování s výše uvedenými tituly bylo pozastaveno na dobu nezbytně nutnou
k prošetření těchto poklesů.“ (Tisková zpráva; Pozastaveno obchodování u deseti emisí ;
Praha, 4. 12. 1998, dostupné na www.sec.cz)
Tento rok byl charakteristický výrazným poklesem objemu obchodů na organizovaných
trzích. Obchod s akciemi a podílovými listy klesl na 172,6 mld. Kč z 246,3 mld. Kč v roce
1997. Naopak objem obchodů s dluhopisy narostl na 687,6 mld. Kč. V tomto období
započal pokles počtu vydaných emisí veřejně obchodovaných cenných papírů na 113 (z
176 v roce 1997), počtu emisí akcií na 94 (z 133 v roce 1997) a počtu emisí státních
dluhopisů a obligací na 18 (z 29 v roce 1997).95
Již v prvním roce své existence se Komise začala věnovat zahraniční spolupráci. Jedním
z prvních kroků v tomto směru bylo navázání kontaktu s BAWe (Das Bundesaufsichtamt
für den Wertpapierhandel). „Hlavním cílem návštěvy BAWe bylo podepsání Dohody o
výměně informací a vzájemné podpoře. V této dohodě se úřady zavázaly, že si budou
navzájem poskytovat plnou podporu a vyměňovat informace tak, aby zajistily prosazování
a dodržování zákonů ve svých zemích. Další jednání, která byla s představiteli BAWE
vedena, měla za cíl získat podporu při standardizaci právní úpravy a podporu při procesu
přezkoumávání licencí. V nedávné době začalo formovat strategické partnerství mezi
londýnskou a frankfurtskou burzou, což Komise vnímá jako jasný krok ke globálnímu trhu,
kde uvedená finanční centra budou hrát hlavní roli.“ (Tisková zpráva; Kapitálový trh bez
hranic; Praha, 11. 11. 1998, dostupné na www.sec.cz) Komise pro cenné papíry se při své
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Viz Tisková zpráva; Pozastaveno obchodování u deseti emisí ; Praha, 4.12.1998, dostupné na www.sec.cz
Viz Pavlát, V., Kubíček, A.; Regulace a dozor nad kapitálovými trhy, Vysoká škola finanční a správní,
Praha, 2004

95

41

činnosti již v této době začala zabývat otázkou globalizace kapitálových trhů. Hranice mezi
jednotlivými státy se začaly stírat, což odbornou veřejnost již přimělo očekávat vznik
globálního evropského kapitálového trhu.

5.3. Činnost Komise pro cenné papíry v roce 1999
V roce 1999 zasedalo prezidium Komise v tomto složení:
Předseda Jan Müller, František Jakub, Tomáš Ježek, Irena Pelikánová a Jana Pospíšilová.
Častým problémem při vzniku ústředního orgánu státní moci bývá, že se nové a staré
legislativní úpravy překrývají, někdy zas vytváří mezery, nebo si dokonce v něčem
odporují. Stejně tomu tak bylo také u Komise pro cenné papíry. Průběhem času se stále
objevovaly další nedostatky v legislativě, které se v roce 1999 týkaly především toho, že
Komisi nebyly zákonem svěřeny kompetence, které byly potřeba pro její efektivní
fungování. Komise byla zřízena jako tzv. jiný správní úřad v souladu s Ústavou České
republiky, která říká, že státní moc a její orgány mohou své pravomoci uplatňovat, pokud
to zákon dovolí. Zákon sice svěřoval Komisi v rámci její působnosti výkon státního dozoru
podle samotného Zákona o Komisi pro cenné papíry a dále pak podle zvláštních zákonů,
ale už výslovně nestanovil, které zákony jsou zákony zvláštními. Po dlouhých peripetiích
se nakonec za asistence Ústavního soudu došlo k závěru, že Komise není oprávněna
vykonávat státní dozor nad plněním povinností stanovených obchodním zákoníkem. Závěr
sice pěkný, ale byl to další signál, že zákonné normy, které upravují činnost Komise, stále
nepůsobí jednoznačně a pro účastníky finančních trhů není srozumitelná. Navíc sama
Komise se na poli nepohybovala příliš zkušeně. „Komise nepostupuje v souladu se
zákonem. Tam škodí hlavně emitentům. Dále škodí organizátorům trhu s cennými papíry,
burze a RM-systému tím, že nevydává rozhodnutí, když je o něco žádán, a nevydává ho
hlavně včas, dále brání některým obchodníkům s cennými papíry, aby řádně mohli
obchodovat tím, že prodlužuje správní řízení a nepůsobí na trhu jako hlídací pes, k čemuž
byla v podstatě utvořena.“ (Ševčík, M., ředitel Liberálního institutu; v článku
Nevyhnutelné odvolání šéfa Komise pro cenné papíry, 16.10.1999, dostupné na
http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/zprava/_zprava/7333)
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5.3.1. Hlavní události v legislativní oblasti

V oblasti bankovnictví bylo třeba pozměnit právní úpravy a to především co se týče
činnosti bank v roli obchodníka s cennými papíry. Jestliže tuto činnost vykonává banka,
podléhá schválení Komise ta fyzická osoba, která bude odpovědná za provádění činností
obchodníka s cennými papíry96.
Dále bylo nutné objasnit povinnosti burzy cenných papírů vůči Komisi. Již dříve zákon
stanovil, že státní dozor nad činností burzy vykonává Komise prostřednictvím burzovního
komisaře. Ten je oprávněn vyžadovat od orgánů burzy, právnických osob provádějících
vypořádání burzovního obchodu a od burzovních dohodců informace, účetní a jiné
doklady, které souvisejí s jejich burzovním a mimoburzovním obchodem s cennými
papíry. Orgány burzy, od kterých je burzovní komisař oprávněn vyžadovat informace, jsou
valná hromada akcionářů burzy, burzovní komora a dozorčí rada97. Ve stejném zákoně
byla také formulována povinnost mlčenlivosti. „Účastníci zasedání burzovní komory,
jejich výborů, burzovní dohodci, zaměstnanci burzy a právnické osoby, které provádějí
vypořádání burzovního obchodu, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech,
které získají ze svého postavení a které mají význam pro vývoj kapitálového trhu nebo se
dotýkají jeho jednotlivých účastníků.“ (Tiskový zpráva; K otázce poskytování informací
Burzou cenných papírů Praha, a.s. Komisi pro cenné papíry, Praha, 9.6.1999, dostupné na
www.sec.cz)
Došlo k formulaci a rozšíření povinností depozitáře ze zákona. Nově vznikla povinnost
depozitáře kontrolovat plnění povinnosti uskutečnit povinnou přeměnu uzavřeného
podílového fondu nebo investičního fondu na otevřený podílový fond a sledovat vývoj
diskontů podílových listů a akcií investičního fondu98.
Další změnou v tomto roce, byla nová formulace podmínek veřejné obchodovatelnosti
akcií. To znamená, že v případě rozporu mezi skutečným stavem a schválenými
podmínkami veřejné obchodovatelnosti akcií mohla Komise pozastavit, popřípadě zakázat
obchodování s předmětným cenným papírem. Pokud společnost chtěla mít i nadále veřejně
96
Osobou odpovědnou za provádění činnosti obchodníka s cennými papíry může být kterákoli osoba s funkcí
statutárního orgánu, člena statutárního orgánu nebo dozorčí rady. V případě banky ale obchodník s cennými
papíry může být pouze člen představenstva, a to vzhledem k náplni své funkce. Pokud jde o člena dozorčího
orgánu, je na místě argument, že z povahy této funkce nelze takovou osobu učinit odpovědnou za provádění
činnosti obchodníka s cennými papíry. (Viz Tisková zpráva; Interpretace ustanovení § 46 odst.7; Praha,
21.6.1999, dostupné na www.sec.cz)
97
Viz Tiskový zpráva; K otázce poskytování informací Burzou cenných papírů Praha, a.s. Komisi pro cenné
papíry, Praha, 9.6.1999, dostupné na www.sec.cz
98
Viz Právní stanovisko KCP; Povinnosti depozitáře; Praha, 2.12.1999, dostupné na www.sec.cz
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obchodovatelné akcie, mohla podat novou žádost o povolení veřejné obchodovatelnosti
akcií99.
Co se týče oznamovací povinnosti, bylo třeba objasnit, kdy tato povinnost vzniká při
obchodování s akciemi. Osoby, které se opozdily s plněním oznamovací povinnosti, nesmí
získat další akcie této společnosti a mají zákaz vykonávat práva s těmito akciemi spojená,
dokud oznámení není odesláno Středisku cenných papírů. Pokud takový akcionář převede
veškeré akcie na jiný subjekt, zákaz výkonu hlasovacích práv spojený s těmito akciemi
zaniká a novému akcionáři vzniká znovu oznamovací povinnost100.

5.3.2. Změna struktury Komise pro cenné papíry

V polovině roku 1999 došlo ke změnám ve struktuře Komise. Prezidium přijalo nový
organizační, podpisový a spisový řád. Organizační struktura byla rozdělena do pěti úseků,
které představoval jeden nebo více odborů. Předseda a každý z členů prezidia odpovídali101
za jeden z těchto úseku. Součástí Úseku I, který řídil předseda Jan Müller, byl Odbor
kanceláře předsedy, Odbor bezpečnosti, Odbor vnitřního auditu a Odbor vnějších vztahů.
Úsek II byl řízen Františkem Jakubem a tvořil ho odbor kolektivního investování a odbor
IT a monitoringu. Odbor emise cenných papírů, Odbor penzijních fondů a pojišťoven a
Odbor vnitřní správy byly součástí Úseku III, řízeného dalším z členů prezidia Tomášem
Ježkem. Paní Irena Pelikánová řídila Úsek IV, který byl tvořen Odborem legislativním a
právním. Odbor burzovní komisař a Odbor obchodníci s cennými papíry a veřejné trhy se
staly součástí Úseku V, nad nímž dohlížela paní Jana Pospíšilová102.

5.3.3. Osvěta veřejnosti

Svou činnost Komise nesoustřeďovala pouze na oblast dozoru nad kapitálovým trhem,
ale také se snažila rozšířit veřejné povědomí o této oblasti českého finančního trhu. Aby
jen nemonitorovala a neudělovala sankce, byl potřeba takový program prevence, který by
účastníky trhu naučil čemu věnovat pozornost a jak rozpoznat nevýhodné nabídky. Za
tímto účelem vytvořila Komise seznam nejdůležitějších rad, kterými by se investoři měli
99

Viz Tisková zpráva; Změna ISIN z důvodu zavedení omezené převoditelnosti; Praha, 14.1.1999, dostupné
na www.sec.cz
100
Viz Tisková zpráva; Oznamovací povinnost; Praha, 14.1.1999, dostupné na www.sec.cz
101
Vedle řízení svěřeného úseku také odpovídali za dodržování právních předpisů Komise, za rozpočet a za
platovou a personální politiku úseku.
102
Viz Tisková zpráva; Komise má novou organizační strukturu; Praha, 5.5.1999, dostupné na www.sec.cz
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ve svém vlastním zájmu řídit. Tento soubor praktických informací byl nazván Desatero
investora a měl být pomocnou rukou především pro drobné investory, kteří se nejčastěji
stávali oběťmi finančních podvodů. „Za prvních osm měsíců tohoto roku bylo uzavřeno
přes 90 tis. nevýhodných prodejů cenných papírů za cenu nižší než činil aktuální kurz,
přitom v 97 % byli prodávajícími drobní investoři. Společnosti, které nabízejí odkup
cenných papírů za zlomek skutečné ceny, přitom zneužívají neznalosti a důvěřivosti
majitelů cenných papírů.“ (Tisková zpráva; Desatero investora; Praha, 21.10.1999,
dostupné na www.sec.cz) Zákony sice vymezují, jakým způsobem mají být investice
nabízeny a prodávány, ale nakonec zůstává část odpovědnosti vždy na straně investora.
Investor nemá nikdy zaručeno, že získá vložené peníze zpět, ale měl by si být jistý svými
investičními.
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Desatero investora


NEJEDNEJTE S FIRMOU, KTERÁ NEMÁ PATŘIČNÉ POVOLENÍ

Taková firma se dopouští nezákonné činnosti a navíc nepodléhá dozoru Komise pro cenné papíry. Pokud
máte pochybnosti, zda firma, která Vás oslovila, oprávnění má či nikoli, obraťte se na KCP nebo využijte
Seznamy licencovaných subjektů publikované na jejích webových stránkách.
 OBSTAREJTE SI CO NEJVÍCE INFORMACÍ O DOTYČNÉ FIRMĚ
Dříve, než uděláte konečné rozhodnutí, obstarejte si co nejvíce informací o dotyčné firmě a dbejte na to,
abyste dobře porozuměli povaze finančního produktu, který Vám nabízí. Pokud máte jakékoli obavy či
nejasnosti, obraťte se na odborníka. Nekupujte investice nabízené v nevyžádané poště nebo po telefonu
neznámým volajícím. V těchto případech se zpravidla jedná o nepoctivé jednání. KCP proto na svých
stránkách pro investory vydala řadu varování před podobnými praktikami.
 NEINVESTUJTE DO NĚČEHO, ČEMU NEROZUMÍTE
Nejdříve si obstarejte informace ze všech dostupných zdrojů (odborná literatura, denní tisk, odborné
časopisy, internet). Při pochybnostech se poraďte se s odborníky.
 NEDŮVĚŘUJTE LÁKAVÝM NABÍDKÁM RYCHLÉHO ZISKU
Nedůvěřujte lákavým nabídkám rychlého zisku nebo neobvykle vysokých výnosů. Vysoké výnosy obvykle
znamenají vysoké riziko! Zní-li nabídka až neskutečně dobře, nejspíše neskutečná je. Nezapomeňte, že lákavé
výsledky investování v minulosti nejsou zárukou budoucích výnosů. Věnujte pozornost varováním před
nepoctivě jednajícími společnostmi, která KCP průběžně uveřejňuje v sekci Varování investorům.
 ZVAŽTE SVŮJ POSTOJ K RIZIKU
Různé investice přinášejí různý stupeň rizika. Vadilo by Vám, kdyby hodnota Vašich investic na určitou
dobu klesla? Nebo se spíše řadíte mezi konzervativní investory, kteří preferují stabilnější (ačkoli méně
vysoké) výnosy při nižším riziku?
 UVĚDOMTE SI, CO JE VAŠÍM CÍLEM
Udržet krok s inflací? Dosáhnout co největšího zhodnocení svých peněz? Přemýšlejte také o tom, na jak
dlouho si můžete dovolit své peníze postrádat – tj. zda hodláte investovat ve střednědobém nebo dlouhodobém
horizontu. Důkladné uvážení investičního cíle a délky investičního období je velmi důležité pro výběr
vhodného produktu. Více o způsobech investování a typech produktů se dočtete v brožuře Umění investovat.


POROVNÁVEJTE VÝŠI POPLATKŮ

Jsou rozumné? Odpovídají těm, které si účtují jiné firmy? Srovnání nabízejí také specializovaná periodika
a internetové informační portály zaměřené na investiční produkty.
 PŘEDPOKLÁDEJTE, ŽE OSOBA, KTERÁ VÁM POSKYTUJE RADY, NEMUSÍ BÝT NESTRANNÁ
Zeptejte se, zda pracuje pro společnost, jejíž produkty nabízí. Mnohdy jsou osoby, které se prezentují jako
nezávislí poradci, vázáni nabízet výhradně produkty jediné firmy.
 DĚLEJTE SI POZNÁMKY
Dělejte si poznámky ze všech diskusí a jednání, která s příslušnou firmou vedete. Pečlivě

uschovejte

kopie veškeré korespondence a dokumentů. Nedůvěřujte ústním slibům, všechna ujednání je třeba uvést ve
smlouvě.
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Viz Rádce investora, Desatero investora, dostupné na www.sec.cz
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5.3.4. Situace na českém kapitálovém trhu v roce 1999

I tento rok byl

charakteristický výrazným poklesem objemu obchodů na

organizovaných trzích. Obchod s akciemi a podílovými listy klesl na 163,5 mld. Kč.
Naproti tomu narostl objem obchodů s dluhopisy na 1024 mld. Kč. Pokračoval pokles
počtu emisí veřejně obchodovaných cenných papírů na 90 a počtu emisí akcií na 66,
zatímco počet emisí státních dluhopisů a obligací vzrostl na 23.104
V roce 1999 došlo k dalšímu výraznému poklesu registrovaných obchodníků s cennými
papíry. Na začátku roku Komise registrovala 383 subjektů s povolením obchodovat
s cennými papíry, přičemž na konci roku to bylo už jen 134.
Při srovnání situace v roce 1999 a roce 1998 můžeme vidět, jak si kapitálový trh pomalu
začal na přítomnost Komise zvykat. Na jedné straně to lze demonstrovat třeba na poklesu
počtu stížností, které Komise obdržela. Za rok 1999 Komise obdržela 100 stížností, v roce
1998 to bylo celkem 158 stížností. Většina stížností se týkala činnosti investičních
společností a fondů. Velká skupina stížností poukazovala na neplnění informační
povinnosti emitentů. A pouze ve dvou případech se stížnost týkala postupu Komise pro
cenné papíry. Na druhé straně prudce vzrostl počet správních řízení. Za rok 1999 došlo
celkem k 957 rozhodnutím ve správních řízeních o oblasti obchodování s cennými papíry
(dále OOCP), zatímco v roce 1998 to bylo jen 136. Počet vedených sankčních správních
řízení v OOCP stoupl na 58 z 27 a počet pravomocně uložených pokut vzrostl na 17 (v
celkovém objemu 15,6 milionů Kč) ze 2 (v celkovém objemu 0,3 milionu Kč)105.
A jak se Komise připravila na rok 2000? Komise provedla testování svého vnitřního
informačního systému a zároveň byla prověřena připravenost všech účastníků kapitálového
trhu na příchod nového tisíciletí. Pro zabezpečení chodu Komise byl také přijat krizový
plán, který zahrnoval opatření jako mimořádné zálohování dat, pracovní pohotovost
správců počítačové sítě, dohody o pohotovosti klíčových dodavatelských organizací,
poskytování informací uživatelům a stanovení priorit pro řešení možných problémových
stavů informačního systému. Pokud jde o účastníky kapitálového trhu, prověření jejich
informačních systémů bylo jednou z podmínek obhájení licence. Všechny subjekty
kapitálového trhu, které procesem přelicencování úspěšně prošly, deklarovaly, že mají

104
105

Viz Pavlát, V., Kubíček, A.; Regulace a dozor nad kapitálovými trhy, VŠFS, Praha, 2004
Viz tamtéž
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otázku přechodu na rok 2000 vyřešenou. V této souvislosti Komise prováděla na konci
roku namátkové inspekce106.

106

Viz Tisková zpráva; Kapitálový trh je na rok 2000 připraven, Praha, 28.9.1999, dostupné na www.sec.cz
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6. Vývoj regulace a dohledu nad českým kapitálovým trhem
v období 2000-2001
Ve vývoji českého kapitálového trhu se v těchto letech velmi výrazně odrazilo působení
hned několika tendencí. Především se jednalo o období recese v nejsilnějších světových
ekonomikách, což mělo podstatný vliv na situaci na finančních trzích, období boření mýtů
o možnostech regulace a také období nárůstu brutálních teroristických akcí, mezi které
jednoznačně patří útok na USA 11. září 2001. Došlo tedy k podstatným otřesům jak
v ekonomickém životě, tak ve společenské sféře. „Po událostech z 11. září 2001 bude
třeba posílit právní rámec pro boj proti praní peněz nabytých v nelegálních aktivitách a
proti financování terorismu přijetím třetí direktivy o praní peněz.“(Akční plán finančních
služeb, 17. 4. 2003, dostupné na http://bankovnictvi.ihned.cz/3-12650640-direktivu900000_d-64)
Pro náš kapitálový trh nastaly také těžké časy. Na povrch vypluly důsledky slabých míst
českého systému regulace a dozoru, a to jak na straně poskytovatelů, tak i na straně
investorů. Na české půdě se začalo s generálními úpravami právních norem týkajících se
kapitálového trh, a to hlavně za účelem přiblížit je direktivám ES107.
V roce 2002 pak Komise dokončila analýzu efektivity státního dohledu nad
kapitálovým trhem, kde se v první řadě snažila popsat příčiny problémových situací
obchodníků s cennými papíry, které nejčastěji vedly k jejich úpadkům. Za hlavní příčiny
byly označeny:


Selhání systému vnitřní kontroly - součástí systému vnitřní kontroly mělo být

kontrolování obchodníka, zda nakládá se svěřenými prostředky podle pokynu zákazníka,
ověřování způsobu uzavírání smluv. V mnoha případech ale systém vůbec nebyl zaveden
nebo osoby, které měly zajišťovat provádění kontroly, samy vykonávaly činnosti, které
měly být sledovány.


Selhání systému řízení rizik a likvidity - tato oblast byla opomíjena ještě více,

nedodržovaly se limity pro stanovení úvěru, ani neexistovala nezávislá kontrola jištění
poskytnutých úvěrů.


Nízká úroveň odborné péče a morální hazard - obchodníci svým zákazníkům slíbili

konzervativní investiční strategii, jenže ve skutečnosti pak svěřené finance používali na
nákup neregistrovaných akcií, které navíc byly často vydané společností personálně
107

Zákon o cenných papírech byl v tomto období novelizován celkem šestkrát.
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propojenou s obchodníkem. Docházelo tak k porušení diversifikace rizik a nakoupené
akcie vůbec neodpovídaly přáním zákazníka.


Používání svěřených prostředků na obchody ve prospěch spřízněné osoby - v rámci

spravování portfolií docházelo tak k tomu, že cenné papíry zákazníků, kterým nikdy úvěr
poskytnut nebyl, sloužily jako záruka těm, kterým poskytnut byl.


Nabízení nezaručitelných výhod - obchodník přislíbil zhodnocení investic, ale ve

výsledku došlo pouze k obelhání zákazníka, vznikal tak rozdíl mezi stavem vykazovaným
zákazníkům a skutečností108.
I když to nejdůležitější bylo řečeno, nepostihla analýza zcela všechny aspekty nekalé
činnosti na kapitálovém trhu. Opomenuty zůstaly proslulé systémy pyramid a letadel,
které nalákaly především nejmenší investory. Ti s investování neměli vůbec žádnou
zkušenost a do systémů vložili často veškeré své osobní úspory. Díky vidině dlouhodobého
zhodnocování vložené investice se tito investoři ani nezajímali o to, co se vlastně přesně
s jejich penězi bude dít a zda je možné, aby tento systém, který má jejich finance jako
kouzlem rozmnožit, vůbec mohl reálně fungovat.
Navíc, i když výše zmíněné praktiky jistě vedly k významným ztrátám investorů, nabízí
se otázka, zda Komise mohla nějak zasáhnout dříve, než se následky plně projevily.
Komise často vyčkávala příliš dlouho, než do problému příslušného obchodníka s cennými
papíry nějak vstoupila, což také dosvědčoval vysoký počet žalob na nesprávný úřední
postup Komise. Činnost Komise byla produktivní při kontrole předpokladů, které subjekt
musel splňovat, aby mu byl umožněn vstup na kapitálový trh. Ale pokud šlo o řešení
problémů vzniklých aktivitou již registrovaných účastníků trhu, tak její činnost stále ještě
nebyla efektivní.
V pravidelné zprávě Evropské komise za rok 2001, která zhodnotila fungování Komise
pro cenné papíry, bylo řečeno, že Komise hraje již aktivnější roli, že byl učiněn pokrok
v legislativě, a že dohled nad finančním sektorem se zlepšil, ale je potřeba ho ještě posílit u
nebankovního sektoru. Dá se říci, že právě v této době se konečně ustálil směr a styl práce
Komise, který umožnil, aby v dalších letech došlo k zkvalitnění péče o kapitálový trh109.

6.1. Činnost Komise pro cenné papíry v roce 2000
V roce 2000 zasedalo prezidium Komise v tomto složení:
108
109

Viz Analýza efektivity státního dohledu nad kapitálovým trhem, Praha, 2002, dostupné na www.sec.cz
Viz Zpráva o situaci na českém kapitálovém trhu za rok 2001, Praha, 2002, dostupné na www.sec.cz
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Předseda František Jakub, Milan Šimáček, Irena Pelikánová a Tomáš Ježek.
Rok 2000 probíhal ve znamení příprav České republiky na členství v Evropské unii.
Došlo hned k několika velkým změnám v zákonech upravujících kapitálový trh – novela
zákona o cenných papírech, zákona o burze cenných papírů, zákona o dluhopisech a
obchodního zákoníku.

6.1.1. Hlavní události v legislativní oblasti

„Asi největší změna se týkala nabídky převzetí v obchodním zákoníku, když bylo
vynucování příslušných ustanovení svěřeno Komisi pro cenné papíry. V zákoně o cenných
papírech se výrazně změnily pasáže týkající se přijímání cenných papírů110 na veřejný
trh.“ (Výroční zpráva 2000, dostupné na http://www.sec.cz/export/CZ/Publikace_zpravy_a
_vestnik/Zpravy_o_cinnosti_Komise/Vyrocni_zpravy.page) Novela také přinesla dobrou
zprávu pro klienty obchodníků s cennými papíry, kteří nebyli schopni plnit svoje závazky,
a to ustanovení tzv. garančního fondu, který měl pokrýt oprávněné nároky těchto klientů.
Komise rovněž předložila Ministerstvu financí návrh na novelizaci zákona o Komisi pro
cenné papíry, který měl vyřešit některé zásadní problémy111 týkající se činnosti Komise.
Proces přelicencování byl dokončen, trh se tak očistil o vysoký počet nevyhovujících
subjektů a novely měly nyní dovršit konvergenci požadavků kladených na poskytovatele
investičních služeb vzhledem k evropským směrnicím, což znamenalo především zpřísnění
kapitálové přiměřenosti. Snaha přiblížit se evropským standardům vyústila v generální
novelizaci českého práva upravujícího oblast kapitálového trhu. Ze zákona o cenných
papírech byl vypuštěn pojem veřejné obchodovatelnosti, cenné papíry byly označeny za
věci movité a mohly být tedy draženy. Některé jednodušší služby mohly poskytovat
subjekty bez statutu obchodníka s cennými papíry. Novela také konečně přinesla dobrou
zprávu pro zahraniční subjekty, když dovolila podnikání zahraničních osob zabývajících se
kolektivním investováním na území České republiky112.

110

To znamenalo pro stovky nelikvidních titulů cenných papírů konec existence na burze a především v RMSystému. Protože dříve byly takové nelikvidní emise častým terčem cenových manipulací, mělo toto opatření
velice kladný vliv na transparentnost českého kapitálového trhu.
111
Jednalo se o způsob financování, pravomoc vydávat vyhlášky k zákonům a převod dozoru nad penzijními
fondy, který byl dosud v kompetenci Ministerstva financí. Návrh také obsahoval koncepci tzv. správního
orgánu „jediné instance“. To by znamenalo, že v řízení s regulovanými subjekty bude od počátku rozhodovat
prezidium Komise. Navržená konstrukce navíc daleko lépe vyhovovala požadavkům Štrasburského
ochranného systému základních práv a svobod založeného Evropskou úmluvou.
112
Viz Výroční zpráva 2000, dostupné na www.sec.cz
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Novelizaci se nevyhnul ani obchodní zákoník, kde bylo potřeba nově upravit nabídky
převzetí a předefinovat povinnosti Komise spojených s dozorem. Zde byl učiněn velký
pokrok, neboť zákon nově ukládat Komisi vykonávat tzv. dozor preventivní vedle dozoru
následného, což přispělo k důslednějšímu plnění povinností majoritními akcionáři a
současně k posílení pozice drobných akcionářů.
Novela také přiřazovala mnohem důležitější roli neprávním instrumentům, ke kterým se
vyspělí zahraniční regulátoři často uchylují více než k právním. Návrh měl umožnit
neformální působení Komise na kapitálový trh ve větší míře a to prostřednictvím
spolupráce se spotřebitelskými ombudsmany, komorami a sdruženími, vzděláváním
investorů a vydáváním metodik.
V roce 2000 Komise prvně vydává strukturovanou výroční zprávu o své činnosti a o
situaci na našem kapitálovém trhu a navíc se zavázala k pravidelnému publikování
zvláštního čísla Věstníku, který bude obsahovat veškerá pravomocná rozhodnutí Komise.
Počátkem roku Komise spolu se Střediskem cenných papírů a burzou vytvořila vzorové
formuláře pro plnění informační povinnosti emitentů, které umožnily emitentům zasílat
roční zprávu o výsledcích hospodaření a o finanční situaci za uplynulý rok v elektronické
formě113. Komise v tomto roce vytvořila program vzdělávání investorů, který se skládal
z konferencí, seminářů a vydávání informačních brožur o fungování kapitálového trhu a
obchodování

s cennými

papíry.

Informační

servis

začal

být

poskytován

také

prostřednictvím internetové prezentace.

6.1.2. Spolupráce se zahraničními a domácími institucemi

Dále Komise připravila ve spolupráci s britskými experty Kodex správy a řízení
společností vycházející ze zásad OECD a ze zkušeností londýnské burzy. Přijetí standardů
efektivní správy a řízení společností přispělo k odstranění některých aspektů neetického
chování, pomohlo zvýšit důvěru investorů a přilákalo více přímých i portfoliových
investic114.
Za účelem snížení počtu převodů akcií za ceny nevýhodné pro drobné majitele, Komise
pracovala na zlepšení výměny informací s organizátorem mimoburzovního trhu, se

113
114

Zasílání zpráv v elektronické podobě se osvědčilo, když více jak 80 % emitentů tuto možnost využilo.
Viz Výroční zpráva 2000, dostupné na www.sec.cz
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Střediskem cenných papírů a s uzavřenými podílovými fondy. Tyto skutečnosti vedly ve
druhé polovině roku 2000 k výraznému poklesu takových obchodů115.
Stále výraznější sdružování kapitálových trhů v jednotný mezinárodní finanční trh se
odráželo nejen ve výrazném přílivu investic, ale i v nabídce zahraničních služeb, a to
především prostřednictvím moderních technologií. Rychlý rozvoj E-businessu a Mbusinessu116 začal klást vysoké nároky nejen na spolupráci regulátorů ale též na domácí
účastníky trhu. To vše ale také přineslo nové obavy. V dosud největším mezinárodním
projektu policejních složek zaměřeném na potlačování podvodů na internetu, kterého se
zúčastnilo 143 organizací z 27 zemí světa, včetně sedmi federálních složek ze Spojených
států amerických, 49 státních a místních složek na ochranu spotřebitelů a 39 soukromých
organizací

zabývajících

se

zkvalitňováním

obchodování

na

koordinovanou akci vyhledávající případy tzv. “Get Rich Quick”

117

internetu

provedlo

nabídek. Na základě

získaných informací pak Federální obchodní komise ve Washingtonu a Úřad pro
vzdělávání spotřebitelů a obchodníků připravily několik brožur týkajících se zmíněných
podvodů118. Nejpopulárnější byly: “Možnosti obchodu na internetu aneb jak být okraden”,
“Mnohovrstevné obchody” a “Mezinárodní podvodné loterie”.
V roce 2000 bylo podepsáno memorandum, ve kterém Evropská Unie přislíbila Komisi
finanční pomoc z prostředků programu PHARE na vybudování informačního a
monitorovacího systému.
V uplynulém roce Komise také výrazně zapracovala na vztazích s ostatními orgány
státní zprávy. Byla zdokonalena spolupráce s Českou národní bankou, zejména ve věci
inspekční činnosti, s Policií ČR, pokud jde o odhalování trestné činnosti na kapitálového
trh, a s Ministerstvem financí v oblastech, kde stále ještě existovaly společné kompetence.
„V roce 2000 prověřila Komise celkem 3820 nestandardních obchodů, na základě čehož
bylo předáno 70 podnětů k dalšímu došetření a 7 podnětů Finanční analytickému útvaru
Ministerstva financí. Za porušení informační povinnosti neuveřejněním roční zprávy za rok
1999 byly ve sledovaném období uloženy 63 emitentům veřejně obchodovatelných cenných
papírů pokuty v souhrnné výši 15,905 mil. Kč.“ (Výroční zpráva 2000, dostupné na
www.sec.cz)
115

Tamtéž
Jedná se o nabízení investičních služeb prostřednictvím internetu a mobilního telefonu. Došlo tak ke
vzniku jedné z nejdynamičtěji se rozvíjejících oblastí, kde neexistují státní hranice, kde veškeré procesy
probíhají mnohem rychlejším tempem, a kde je zákazníkovi poskytnuta nová forma komfortu.
117
Patří sem podvodné nabídky práce doma, podvodné obchodní nabídky, pyramidy, ilegální loterie a další
návody na snadné zbohatnutí.
118
Viz Tisková zpráva, 143 organizací ve 27 zemích bojuje s podvody na Internetu, Praha, 23.3.2000,
dostupné na www.sec.cz
116
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Rovněž na mezinárodní úrovni Komise dosáhla pokroku. Byla uzavřena smlouva o
vzájemné spolupráci a výměně informací s dozorovými orgány Německa, Francie,
Rakouska, Portugalska, Slovenska, Maďarska a Polska119. V souvislosti s tím se začala
plánovat širší spoluprácí v rámci IOSCO120 v dalších letech.

6.1.3. Situace na českém kapitálovém trhu v roce 2000

Situaci na českém kapitálovém trhu v roce 2000 lze charakterizovat jako stabilní.
„Objem realizovaných obchodů mírně poklesl na hodnotu 1,324 bil. Kč, což ve srovnání s
rokem 1999 představuje 92 % objemu. Pokles byl způsobem především snížením objemů
dosahovaných na trhu mimoburzovního organizátora RM-Systém (více než 65% pokles).
RM-Systém je orientován především na menší investory a na celkovém objemu obchodů
cenných papírů v roce 2000 se RM-Systém podílel asi 5 %.“ (Výroční zpráva 2000,
dostupné na www.sec.cz) Zájem investorů o náš domácí trh ochladl spolu s poklesem počtu
investorsky atraktivních titulů a také kvůli obavám z dalšího propadu cen akcií
technologických firem. Pokles investorsky atraktivních titulů se projevil na propadu
akciových indexů - indexu PX-50 na burze a indexu PK-30 na RM-Systému.
Prostřednictvím obchodního systému burzy bylo v roce 2000 realizováno více než 90 %
celkového objemu obchodů s cennými papíry v ČR. „V průběhu roku 2000 ukončilo své
členství na burze 11 společností (většinou na základě vlastního rozhodnutí) a 1 společnost
se stala novým členem. Do roku 2001 tak burza vstoupila se 44 svými členy.“ (Výroční
zpráva 2000, dostupné na www.sec.cz) Burza měla ze zákona pravomoc regulovat
účastníky burzovních obchodů a dohlížet na ně. Stanovovala vlastní pravidla121, která měla
normativní charakter. Vedle toho musela adekvátně reagovat na doporučení Komise
formulované v průběhu jejího přelicencování v roce 1999 a v souladu s nimi dokončila
úpravy obchodního systému, elektronickou evidenci členů BCPP a změny burzovního
řádu. Proběhla také další jednání mezi zástupci pražské burzy a zástupci Evropské federace
burz (FESE), na kterých se projednávala možnost přijetí burzy za přidruženého člena.
Nováčkem na českém kapitálovém trhu se stala společnost UNIVYC, která jako dceřiná
společnost Pražské burzy cenných papírů dostala na starost vypořádání obchodů s cennými

119

Navíc již byly připraveny dohody s Lucemburskem, Itálií, Slovinskem a Řeckem.
Mezinárodní organizace sdružující Komise pro cenné papíry.
121
Jednalo se například o rozšíření informační povinnosti emitentů a byla zavedena jednotná kniha
objednávek, čímž došlo k vytvoření databáze objednávek pro všechny segmenty burzy.
120
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papíry uskutečněných na burze a mimo ni a převodů cenných papírů svým členům. Tím
byl prakticky ukončen proces přelicencování subjektů kapitálového trhu122.
Organizátor mimoburzovního trhu RM-Systém byl stejně jako burza již plně
elektronický trh cenných papírů. RM-Systém je orientován především na menší
investory123. Po jednání s Komisí byly nově nadefinovány parametry služeb tohoto
systému, možnosti vypořádání obchodů uzavřených za pomoci zúčtovacího centra České
národní banky a možnosti přístupu tuzemských klientů na derivátový trh WBAG v
Rakousku. Koncem roku 2000 byl navíc přehodnocen dosavadní postoj Komise k
problematice obchodování s deriváty, který byl poznamenán obavou z nedostatečné právní
úpravy derivátových produktů a jejich regulace. Komise proto definovala podmínky pro
vytvoření organizovaného trhu s deriváty124.
Třetímu organizátorovi veřejného trhu s cennými papíry v ČR, společnosti RTP, a. s.,
bylo pro nesplnění předpokladů pro výkon činnosti odňato povolení v březnu 2000125.
V roce 2000 probíhala ve velkém měřítku přeměna veřejných společností126 na
soukromé. Protože ale na druhé straně nedocházelo k přeměně soukromých společností na
veřejné tím, že by emitovaly akcie nové, český kapitálový trh zůstával spíše jen
sekundárním trhem s akciemi z doby privatizace. Tedy zatím se kapitálový trh snažil
hospodařit pouze s tím, co dostal do svého počátečního vybavení, a na impuls ve formě
nových emisí akcií si ještě musel počkat.
Celkem došlo ve 317 případech ke zrušení veřejné obchodovatelnosti akcií. Většinou se
tak stalo z rozhodnutí valných hromad, protože od nového roku měl vstoupit v platnost
zákon ukládající emitentům povinnost nabídnout odkup akcií při zrušení registrace.
„Na českém kapitálovém trhu působilo k 1. lednu 2000 131 obchodníků s cennými
papíry, přičemž 107 z tohoto počtu byly nebankovní subjekty. Na konci roku to pak bylo
113 subjektů.
Došlo k významnému nárůstu objemu majetku v otevřených podílových fondech, a to z
hodnoty 54,2 na 78,9 mld. Kč, na tomto nárůstu se však z podstatné míry podílelo otvírání
investičních fondů, a to v objemu 29,1 mld. Kč. V průběhu sledovaného období došlo k

122

Viz Výroční zpráva 2000, dostupné na www.sec.cz
Na rozdíl od Burzy RM-Systém není vybudován na členském principu, je tedy možné, aby kterýkoliv
investor vstoupil na tento trh přímo, bez zprostředkování obchodníka s cennými papíry.
124
Viz Výroční zpráva 2000, dostupné na www.sec.cz
125
Tamtéž
126
Jednalo se o společnosti, které byly založeny během kupónové privatizace a od té doby docházelo
k soustřeďování jejich akcií do rukou několika málo vyvolených.
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otevření 13 investičních fondů a 9 uzavřených podílových fondů, a to s celkovým majetkem
přesahujícím hodnotu 32,3 mld.“ (Výroční zpráva 2000, dostupné na www.sec.cz)
Byla vydána novela zákona o investičních společnostech, která dovolovala zahraničním
subjektům provozovat činnost v oblasti kolektivního investování pouze s povolením
Komise.
„V minulosti Komise vydala celkem 16 zahraničním emitentům povolení k veřejnému
obchodování s jimi vydanými cennými papíry v České republice. Z toho čtyřem
zahraničním emitentům vydala toto povolení v roce 2000. V rámci všech těchto rozhodnutí
bylo uděleno celkem 219 povolení k veřejné obchodovatelnosti zahraničních cenných
papírů. Další povolování však bylo zastaveno kvůli sporné právní úpravě.“ (Výroční
zpráva 2000, dostupné na www.sec.cz)
Co se týče vývoje v oblasti kolektivního investování, zde došlo k výraznému nárůstu
majetku v otevřených podílových fondech, což bylo důsledkem pokračujícího procesu
přeměn investičních fondů a uzavřených podílových fondů na otevřené. Investice do těchto
otevřených fondů ale mírně poklesly, protože docházelo ke stále silnějšímu přílivu
konkurenčních produktů zahraničních subjektů kolektivního investování. Jejich postavení
ale nebylo v českém zákoně nijak upraveno, a tak muselo být v polovině roku příliv těchto
subjektů zastaven127. V návaznosti na to byla připravena novela zákona o investičních
společnostech a investičních fondech, která stanovila pravidla pro nabízení výše
uvedených produktů na území České republiky.
I v tomto roce pokračoval pokles počtu investičních společností, na konci prosince
Komise evidovala „…71 investičních společností (z toho 35 jich bylo v procesu likvidace a
předpokládá se, že 5 jich ukončí činnost po vyplacení podílníků), 85 investičních fondů (z
toho 52 v procesu likvidace), 87 otevřených podílových fondů a 7 uzavřených podílových
fondů.“ (Výroční zpráva 2000, dostupné na www.sec.cz)
Ve srovnání s rokem 1999 narost počet účastníků penzijního připojištění téměř o půl
milionu osob. V organizačních a majetkových přesunech mezi akcionáři penzijních fondů
převažovaly v roce 2000 prodeje ekonomicky silnějším zahraničním akcionářům, což bylo
způsobeno požadavkem poslední novely zákona o penzijním připojištění zvýšit základní
kapitál z 20 na 50 mil. Kč. Na trhu penzijního připojištění aktivně působilo 18 penzijních
fondů, které spravovaly „…více než 40 mld. Kč, z toho téměř 34 mld. Kč bylo uloženo v
cenných papírech, přijaté příspěvky od účastníků (bez státního příspěvku) činily cca 12
127

Viz Tisková zpráva, Komise nebude vydávat nová povolení zahraničním subjektům kolektivního
investování, Praha, 26.6.2000, dostupné na www.sec.cz
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mld. Kč. Počet penzijně připojištěných přesáhl 2,4 mil. osob128 a začíná se blížit maximu
odhadovanému na 3 mil. osob.“ (Výroční zpráva 2000, dostupné na www.sec.cz)

6.2. Činnost Komise pro cenné papíry v roce 2001
V roce 2001 zasedalo prezidium Komise v tomto složení:
Předseda František Jakub, Tomáš Ježek, Irena Pelikánová, Lucie Anna Matolínová a Milan
Šimáček.
Když se řekne rok 2001, většině lidí se okamžitě vybaví zářijový útok na USA. Tato
tragická událost otřásla celým světem a měla za následek příliv strachu z teroristických
akcí v globálním měřítku. Byl zasažen nejen chod našeho společenského a sociálního
života, ale zároveň také stabilita finančních trhů a důvěra investorů. Navíc další nečekanou
událostí tohoto roku se stal pád americké energetické společnosti Enron. Tyto události
rozpoutaly rozsáhlou diskusi ve finanční sféře a to o uplatňování principů správy a řízení
společností, standardech pro auditorskou činnost, o účetních standardech a o rozsahu,
pravdivosti a četnosti informací poskytovaných ve finančních výkazech. Také Evropská
Unie na tyto události reagovala a to tím, že zesílila přípravu řady nových direktiv
upravujících oblast finančních trhů s cílem posílit důvěru a ochranu investorů, zajistit větší
tra

6.2.1. Hlavní události v legislativní oblasti

I v tomto roce prodělal Český kapitálový trh hned několik významných změn. Jednalo
se především o novelizace zákona o cenných papírech, o dluhopisech, o burze cenných
papírů a obchodního zákoníku, a to vše s cílem stále více se přibližovat direktivám EU.
Poslední den roku 2001 nabyly účinnosti novely obchodního zákoníku a zákona o cenných
papírech, které byly zpracovány na základě analýzy hlavních překážek realizace
primárních emisí akcií na českém kapitálovém trhu.
Byl schválen návrh novely zákona o Komisi pro cenné papíry z předchozího roku, který
přesněji vymezoval pravomoci a postavení Komise. Novela tedy konečně umožnila Komisi
vydávat prováděcí vyhlášky, dále také uvalit nucenou správu na obchodníka s cennými
papíry a uložit místo pokuty jen napomenutí. Co se týče povinností účastníků kapitálového
128

Ve srovnání s rokem 1999 vzrostl počet účastníků penzijního připojištění o 423 tisíc osob.
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trhu, obchodníci byli od této chvíle povinni hlásit kapitálovou přiměřenost, výši
zákaznického majetku včetně pojištěného zákaznického majetku, svoji ekonomickou
situaci a realizované obchody.129
Většina legislativních změn se nesla v duchu harmonizace se směrnicemi EU. Vedle
toho Komise stále vedla boj s nedostatkem primárních emisí. Společně se zástupci
několika významných účastníků trhu byla vypracována technická novela obchodního
zákoníku, ze které pro Komisi vyplývaly nové důležité pravomoci při vymáhání pravidel
souvisejících s nabídkami převzetí a dalších postupů při nabývání vlastních akcií, včetně
hlášení podílu na hlasovacích právech.
V oblasti sekundárního práva se Komise zabývala hlavně úpravou povinných náležitostí
prospektů a obchodů uzavřených mimo veřejné trhy.
Co se týče ochrany investorů, ta byla posílena zejména zmocněním Komise vynucovat
dodržování pravidel nabídek převzetí, nabývání vlastních akcií, nabídek odkupu akcií
v případě zrušení registrace na veřejném trhu a hlášení nabytí či zcizení podílu na
hlasovacích právech společnosti. Tento krok z roku 2000 se velice osvědčil.
Důležité změny v tomto roce nastaly hlavně pro obchodníky s cennými papíry. Problém
se ukázalo být zacházení s prostředky Garančního fondu130. Před založením fondu totiž
nebylo přesně definováno, z jakých zdrojů bude financovat náhrady a z jakých svou
činnost, a proto byla nutná nová úprava fungování tohoto institutu. „Základní změny, které
se podařilo novelou zavés,t spočívají v zásadním rozšíření základny pro výpočet příspěvku
do Garančního fondu a vymezení zákaznického majetku, který je pojištěn a ze kterého se
příspěvek platí.“ (Výroční zpráva 2001, dostupné na www.sec.cz)
Stále častěji docházelo k situacím, které upozorňovaly na to, že samotný systém
kontroly možná nestojí na dostatečně pevných základech. „Na sklonku roku 2001 začala
Komise připravovat nový model pro výkon dozorové činnosti, který bude založen na
identifikaci a posouzení rizika selhání jednotlivých subjektů. K vyšší profesionalitě a
odbornosti při poskytování investičních služeb by měly přispět makléřské zkoušky, jež byly
po třech letech obnoveny v listopadu 2001.“ (Výroční zpráva 2001, dostupné na
www.sec.cz)
Více než v předešlých letech se účastníci kapitálového trhu dožadovali jasnějších
právních stanovisek a vyjádření k výkladu novelizovaných zákonů. Za tímto účelem zřídila
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Viz Výroční zpráva 2001, dostupné na www.sec.cz
Během konsolidace sektoru obchodníků s cennými papíry došlo ke krachu čtyř významných brokerských
společností. Následky dopadly tvrdě právě na nově zřízený Garanční fond obchodníků s cennými papíry.
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Komise na svých webových stránkách sekci otázek a odpovědí, která obsahovala hlubší
právní analýzu a argumentaci.

6.2.2. Zahraniční spolupráce

I v roce 2001 pokračovalo posilování mezinárodních vztahů a to především uzavíráním
bilaterálních dohod, tzv. Memorandum of Understanding o vzájemné spolupráci a výměně
informací v otázkách regulace činností v oblasti obchodování s cennými papíry. Dohoda
byla uzavřena s Lucemburskem, Itálií, Řeckem, Slovenskem a Slovinskem. V rámci
přibližování k Evropské unii a rozšíření evropské mezinárodní spolupráce vznikla skupina
regulátorů působících v rámci evropských struktur s názvem „Capital Market Regulatory
and Supervisory Consultative Group, která se skládala z dvanácti regulátorů kapitálového
trhu zemí kandidujících na vstup do Evropské unie. Cílem ustavení této pracovní skupiny
bylo rozšířit spolupráci s regulátory zemí Evropské unie, které patřily do Commitee of
European Securities Regulators131.
V polovině roku Komise hostila misi Světové banky a Mezinárodního měnového fondu,
jež byla zaměřena na hodnocení stability finančního systému a plnění třiceti standardů
IOSCO.

Komise

dále

podepsala

dohody

o

spolupráci

a

výměně

informací

s Lucemburskem, Itálií, Řeckem, Slovenskem a Slovinskem, tedy na konci roku měla
dohodu uzavřenu již s 11 zeměmi.

6.2.3. Osvěta veřejnosti

I v tomto roce Komise pokračovala ve vzdělávání laické veřejnosti i zprostředkovávání
specifičtějších informací odborné společnosti. O osvětu se Komise snažila i
prostřednictvím četných upozorňování investorů formou tiskových sdělení, která jsou
uveřejněna na webových stránkách, kde součástí hlavního menu byl tzv. diskusní prostor.
Velmi dobře byla také účastníky kapitálového trhu vnímána i tzv. zelená linka a help desk,
jehož prostřednictvím mohli dostat v poměrně krátkém časovém úseku relevantní
odpovědi.

131

Viz Výroční zpráva 2001, dostupné na www.sec.cz
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6.2.4. Situace na českém kapitálovém trhu v roce 2001

V roce 2001 narostl objem obchodování velmi výrazně. „Celkový objem obchodů v roce
2001 překročil 2 bil. Kč132, což je ve srovnání s rokem 2000 nárůst o více než 50 %. Objem
obchodování s dluhopisy dosáhl 1864,3 mld. Kč, což je téměř 93 % všech obchodů.
Obchody s akciemi meziročně poklesly o více než 50 %. Burzovní akciový index pak ztratil
za rok 2001 téměř 18 %“ (Výroční zpráva 2001, dostupné na www.sec.cz). Akciový trh
trpěl nedostatkem likvidních cenných papírů, obchodování se prakticky zúžilo na 7
akciových titulů ze systému SPAD. Novela zákona o cenných papírech stanovila nové
požadavky na emitenty cenných papírů, což vedlo oba organizátory veřejného trhu, Burzu
cenných papírů Praha a RM-Systém, k rozsáhlému snížení počtu emisí přijatých
k obchodování. „Z RM-Systému bylo vyloučeno 458 nelikvidních titulů akcií. Příčinou
vyloučení dalších 360 emisí, bylo např. sloučení společnosti, nebo její vstup do likvidace.“
(Výroční zpráva 2001, dostupné na www.sec.cz) V této situaci náš kapitálový trh byl
schopen plnit pouze cenotvornou funkci, ale zatím nedokázal nalákat podnikatelské
subjekty, aby zde hledaly finanční zdroje pro svůj rozvoj.
Český kapitálový trh trhem především s dluhovými investičními instrumenty a obchod
s akciemi hrál jen menší roli, takže zmíněný nárůst tvořili zejména obchody s dluhopisy.
V průběhu roku byl konečně odstartován tolik obávaný obchod s deriváty a to udělením
povolení Burze cenných papírů k organizování trhu s vybranými deriváty133. Na konci roku
pak Komise vydala licenci také společnosti UNIVYC k vypořádání výše uvedených
derivátových produktů kromě opcí134.
Burza cenných papírů v tomto roce slavila hned dva úspěchy, tím druhým bylo přijetí
Burzy za přidruženého člena Federace evropských burz (FESE)135.
Sektor kolektivního investování byl v roce 2001 ve znamení pokračujícího procesu
převedení fondů z kupónové privatizace na otevřené podílové fondy a navíc na český
kapitálový trh vstoupila řada zahraničních osob kolektivního investování. „Hodnota
celkového spravovaného majetku v otevřených podílových fondech však v roce 2001
poklesla přibližně na 66,5 mld. Kč, částečně vlivem nepříznivého vývoje na finančních
132

Z toho 99% obchodů proběhlo na Burze cenných papírů. Objem obchodů v RM-Systému tak klesl na 1%,
což představuje snížení na třetinu ve srovnání s předešlým rokem.
133
Jednalo se o obchod s opcemi a futures na akciový kurzový index složený z akcií registrovaných na
veřejném trhu v České republice, s futures na úrokovou míru běžně používanou na finančním trhu v České
republice a s futures na koš alespoň 2 státních dluhopisů registrovaných na veřejném trhu v České republice.
134
Viz Výroční zpráva 2001, dostupné na www.sec.cz
135
Řádným členem se mohla stát až po přijetí České republiky do EU.
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trzích, částečně kvůli zpětným odkupům u transformovaných fondů. V uzavřených
podílových fondech se pohybovala okolo 1,8 mld. Kč a majetek investičních fondů
dosahoval asi 12 mld. Kč.“ (Výroční zpráva 2001, dostupné na www.sec.cz)
Situace na trhu penzijního připojištění byla stabilní, dokonce tento sektor nalákal i
několik silných finančních skupin. „V roce 2001 spravovaly penzijní fondy 54,6 mld. Kč, z
toho více než 47,1 mld. Kč v cenných papírech. Na celkovém portfoliu cenných papírů se
podílely v rozsahu 48,8 % (23,0 mld. Kč) státní dluhopisy, 37,3 % (17,6 mld. Kč) tvořily
podnikové dluhopisy a 7,6 % (3,6 mld. Kč) akcie. Zbývající 1,0 % (0,5 mld. Kč) bylo
investováno v pokladničních poukázkách ČNB a pouze 0,01 %, tj. 7,0 mil. Kč v podílových
listech. Celkový objem zahraničních investic do dluhopisů zemí OECD činil 2,4 mld. Kč, tj.
5,2%.“ (Výroční zpráva 2001, dostupné na www.sec.cz)
Na konci roku prošla Komise procesem tzv. peer review, který měl prověřit
připravenost institucí regulujících finanční trh na integraci do evropského systému. „Na
základě zprávy, kterou Evropská unie s doporučeními předloží České republice, dojde k
vytvoření Akčního plánu. Ten stanoví návrhy opatření k realizaci doporučení včetně
termínů pro jejich plnění.“ (Výroční zpráva 2001, dostupné na www.sec.cz)
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7. Vývoj regulace a dohledu nad českým kapitálovým trhem
v období 2002-2003
I když toto období neznamenalo žádný zásadní zvrat v dosavadním vývoji. Je však třeba
zdůraznit, že v obou letech se český kapitálový trh rozvíjel stabilněji a dokonce i rychleji
než trhy v ekonomicky vyspělejších zemích. Mezi charakteristické události této doby
patřilo bezesporu úspěšné referendum o vstupu do Evropské Unie, zahájení práce na
reformě veřejných financí, a posílení spolupráce Komise s Ministerstvem financí a Českou
národní bankou. Komise dále pokračovala ve vytváření řady metodik a v práci na
vzdělávacím projektu mezi investory. Za zmínku také stojí vypracování plánu činnosti
Komise na rok 2003 novým způsobem po vzoru britské FSA. Plán definoval dlouhodobé
strategické cíle Komise, které byly odvozeny z koncepce rozvoje činnosti Komise
v horizontu do roku 2006136. Dá se říci, že v tomto období dostala činnost Komise mnohem
koncepčnější podobu. Tento pozitivní posun byl způsoben hned několika skutečnostmi a to
především díky uvědomění si, že jedinou možnou cestou k úspěchu je striktně formulovaná
koncepce, zásadní změny pro odstranění komplikovanosti legislativy a také přesná definice
toho, co je a co není v kompetenci Komise. Konečně se také na našem trhu začal
projevovat sílící vliv zahraničního kapitálu a zároveň i rostoucí kompatibilita mezi
komunitárním právem ES a českými právními normami regulujícími kapitálový trh.

7.1. Činnost Komise pro cenné papíry v roce 2002
V roce 2002 zasedalo prezidium Komise v tomto složení:
Předseda František Jakub, Milan Šimáček a Lucie Anna Matolínová.
Světové kapitálové trhy v tomto roce trpěly značnou nedůvěrou investorů, což bylo
důsledkem neuspokojivého makroekonomického vývoje a pokračujících finančních
skandálů týkajících se nevěrohodnosti finančních výkazů některých společností nejen ve
Spojených státech, ale i v Evropě137. Rozšířila se tak škála možných rizik, která činila
kapitálové trhy zranitelnějšími. Tyto skutečnosti poněkud brzdily snahu o vytvoření
jednotného trhu v oblasti investičních služeb a cenných papírů. „V Evropě byly v
návaznosti na Lamfalussyho zprávu a stanovený Akční plán realizovány další kroky k
136

Viz Pavlát, V., Kubíček, A. (2004); Regulace a dozor nad kapitálovými trhy, Vysoká škola finanční a
správní, Praha, 2004
137
Viz Výroční zpráva 2002, dostupné na www.sec.cz
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vytvoření jednotného trhu v oblasti investičních služeb a cenných papírů do konce roku
2003, jak určil stockholmský summit Evropské rady. Hlavní důraz byl a je kladen na
maximální transparentnost.“ (Výroční zpráva 2002, dostupné na www.sec.cz) To bylo
podpořeno novou směrnicí o zneužívání trhu, o prospektu a tzv. transparenční direktivou.

7.1.1. Hlavní události v legislativní oblasti

V tomto roce nabyla účinnosti novela zákona o Komisi pro cenné papíry, která Komisi
konečně svěřila pravomoc vydávat podzákonné normy. Cílem novely bylo ale především
harmonizovat tento zákon s právem Evropských společenství a to předně v oblasti
dodržování povinnosti mlčenlivosti pracovníky Komise, posílení informační povinnosti
obchodníka s cennými papíry, možnost Komise zavést nucenou správu obchodníka s
cennými papíry, zpřesnění ustanovení upravujících spolupráci tuzemských regulátorů
finančního trhu a upravení specifikací Garančního fondu138.
S touto novelou byl také upraven zákon o cenných papírech a na konci roku vyšla
vyhláška o pravidlech organizace vnitřního provozu obchodníka s cennými papíry a o
pravidlech jeho jednání ve vztahu ke klientovi. „Zároveň Komise pro cenné papíry
dokončila přípravu vyhlášky o kapitálové přiměřenosti a zahájila přechod na regulaci,
která je založena na identifikaci, analýze a vyhodnocení rizik dozorovaného subjektu.“
(Výroční zpráva 2002, dostupné na www.sec.cz) A aby tento model mohl efektivně
fungovat, tak se hlavním úkolem Komise pro další roky stalo vytvoření kvalitní informační
základny.

7.1.2. Zahraniční spolupráce

Mezinárodní vztahy v globalizujícím se světě stále získávaly na významu. Komise svou
pozornost věnovala především spolupráci s IOSCO (Mezinárodní organizace komisí pro
cenné papíry) a CESR (Výbor evropských regulátorů kapitálového trhu). Na konci roku se
Česká republika dokonce zúčastnila zasedání CESR se statutem pozorovatele. Jinak
Komise spolupracovala s jednotlivými regulátory na bázi bilaterálních smluv, které jsme
v tomto roce uzavřeli s Belgií, Kyprem a Španělskem. Do středu pozornosti Komise se ale

138

Viz Výroční zpráva 2002, dostupné na www.sec.cz
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dostal nová možnost navázat užší spolupráci na základě tzv. multilaterálního Memoranda
of Understanding139.
Komise také v tomto roce obdržela již očekávanou hodnotící zprávy “peer review“,
kterou odborníci z Evropské unie ohledně fungování orgánů dozoru nad finančním trhem,
a na základě jejích závěrů byl navržen Akční plán pro posílení administrativní a soudní
kapacity.
V říjnu tohoto roku byla dokončena první fáze aplikace Kodexu správy a řízení
společností založeného na principech OECD (tzv. corporate governance), který byl
vytvořen za asistence britských expertů. V posledních pěti měsících proběhla v rámci
Britsko-českého akčního plánu série kulatých stolů, jejichž cílem bylo seznámit účastníky
trhu s ustanoveními Kodexu a diskutovat možnosti jejich praktické aplikace140. Účelem
těchto sezení bylo snažit se prostřednictvím pádné argumentace přimět co nejvíce
společností, aby do svých výročních zpráv141 začaly zařazovat prohlášení o míře souladu
jejich správy a řízení s Kodexem. „Kulaté stoly organizované v rámci Britsko-českého
akčního plánu přispěly k pochopení významu řádné správy a řízení společnosti jako
spolehlivé cesty k důvěře investorské veřejnosti a k získání levnějších zdrojů k financování
společností,“ zhodnotil předseda Komise František Jakub.

7.1.3. Situace na českém kapitálovém trhu v roce 2002

I tento rok nedošlo k realizaci žádného primárního úpisu akcií a zároveň se stále silněji
projevoval trend klesajícího počtu subjektů na trhu. „V roce 2002 dosáhl objem obchodů
na veřejných trzích hodnoty 1.813,5 mld. Kč, což je hodnota zhruba o 200 miliónů Kč nižší
ve srovnání s rekordním rokem 2001. Meziroční snížení objemu obchodů na veřejných
trzích jde na vrub obchodům na burze. Na trhu organizovaném společností RMSystém, a.s.
došlo oproti roku 2001 k růstu objemu obchodů, ale vzhledem k velmi nízkému podílu RMS na celkových objemech obchodů na veřejných trzích, nemělo toto zvýšení prakticky žádný
vliv na změnu celkových objemů. Podíl objemu burzovních obchodů k celkovým obchodům
na veřejných trzích v roce 2002 dosáhl 98,9 %, obchody trhu RM-S představovaly
zbývajících 1,1 %. Objem burzovních obchodů s akciemi a podílovými listy vzrostl
139

. Této koncepci mezinárodní smlouvy, která by měla prohloubit a zefektivnit spolupráci členských zemí
IOSCO, se zatím dostalo pouze veřejné diskuse.
140
Viz Tisková zpráva; Komise ukončila první fázi aplikace zásad řádné správy a řízení společností; Praha,
1.10.2002, dostupné na www.sec.cz
141
Společnost, která jako první zařadila do své výroční zprávy prohlášení o míře souladu jejich správy a
řízení s Kodexem, byl Český Telecom.
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meziročně o 53,3 %, naopak objem burzovních obchodů s dluhopisy poklesl o 14,1 %. Na
burze tak došlo ke zvýšení podílu objemu obchodů s akciemi a podílovými listy na
celkovém objemu obchodů z 6,5 % v roce 2001 na 11 % v roce 2002“. (Výroční zpráva
2002, dostupné na www.sec.cz)
Dalším z úspěchů roku 2002 bylo, že došlo k téměř stoprocentnímu plnění pravidel
informační otevřenosti emitentů, jejichž cenné papíry byly přijaty k obchodování na burze
nebo v RM-Systému. Došlo tak ke zvýšení transparentnosti trhu a to především díky
novele zákona o cenných papírech, která změnila povinnosti uložené emitentům
registrovaných cenných papírů a rozšířila požadavky na výroční zprávu emitenta podle
zákona o účetnictví.
„Od roku 1998 dochází k výraznému poklesu celkového počtu registrovaných cenných
papírů, a to především v důsledku postupného vylučování emisí akcií z obchodování na
veřejných trzích. Tento trend pokračoval i v roce 2002. K 30. 12. 2002 poklesl celkový
počet registrovaných cenných papírů na 331, z toho 81 tvořily dluhopisy, 240 akcie a 10
podílové listy.“
„Tržní kapitalizace burzy cenných papírů dosáhla k 31. 12. 2002 hodnoty 850,5 mld.
Kč, z toho tržní kapitalizace trhu akcií a podílových listů činila 478,038 mld. Kč a trhu
dluhopisů 372,5 mld. Kč. Tržní kapitalizace RM-Systému dosáhla ke stejnému datu
hodnoty 715,7 mld. Kč. V roce 2002 činil podíl tržní kapitalizace akcií obchodovaných na
burze k HDP 21 %.“ (Výroční zpráva 2002, dostupné na www.sec.cz)
Jednou z hlavních událostí na českém trhu roku 2002 bylo zrušení registrace akcií
České spořitelny na veřejném trhu a jejich náhrada za akcie rakouské Erste Bank.
„Vydáno bylo celkem 38 emisí cenných papírů. Jednalo se o 9 emisí registrovaných
dluhopisů v celkové hodnotě 32,15 mld. Kč, 8 emisí státních dluhopisů v celkovém objemu
60 mld. Kč, 19 emisí neregistrovaných dluhopisů v hodnotě 3,31 mld. Kč a 2 nové tranše
registrovaných akcií v celkovém objemu 2,1 mil. Kč. Dále Burza cenných papírů Praha,
a.s. přijala k obchodování na veřejném trhu 2 emise zahraničních dluhopisů emitenta
CREST a 1 emisi zahraničních akcií emitenta Erste Bank der Osterreichischen Sparkassen
AG.“ (Výroční zpráva 2002, dostupné na www.sec.cz)
Novela zákona o cenných papírech z roku 2001, která stanovila nové požadavky na
emitenty cenných papírů, přinutila organizátory veřejného trhu opět velmi razantně snížit
počet emisí přijatých k obchodování. „Z obchodování na veřejném trhu organizovaného
RM-Systémem, a.s. bylo vyřazeno celkem 215 emisí cenných papírů a z veřejného trhu

65

organizovaného Burzou cenných papírů, a.s. celkem 45 emisí cenných papírů.“ (Výroční
zpráva 2002, dostupné na www.sec.cz)
Co se týče počtu subjektů působících na našem kapitálovém trhu, nedošlo k žádným
výrazným změnám. Na konci roku mělo povolení k obchodování celkem 81 subjektů (z
toho 60 nebankovních). Došlo pouze ke snížení počtu obchodníků s cennými papíry, kteří
mají oprávnění k obchodování s investičními instrumenty na vlastní účet, a to proto, že
novela zákona o cenných papírech jim ukládala povinnost navýšit základní jmění na 27
mil. Kč.
„Objem prostředků obhospodařovaných v rámci správy individuálních portfolií činil ke
dni 31. prosince 2002 cca 204 mld. Kč. V porovnání s předchozím rokem došlo ke zvýšení
těchto prostředků téměř o 50 mld. Kč. 12 K 31. prosinci 2002 činil celkový počet
zákazníků1 obchodníků s cennými papíry 175 tis., z toho aktivních2 bylo cca 25 tis. Objem
zákaznického majetku dosáhl ke konci roku hodnoty cca 360 mld. Kč, z toho objem
pojištěného zákaznického majetku činil cca 66 mld. Kč.“ (Výroční zpráva 2002, dostupné
na www.sec.cz)
Na poli kolektivního investování došlo k výraznému nárůstu pouze v počtu zahraničních
podílových fondů. Na území České republiky totiž zahájily činnost další zahraniční osoby
kolektivního investování a současně tak v oblasti působilo 44 zahraničních osob
kolektivního investování s 651 fondy/podfondy. Jinak u nás aktivně vystupovalo 8
investičních fondů142 a 19 investičních společností143, které obhospodařovaly 92
otevřených podílových fondů. Rok 2002 byl prvním rokem, kdy na trh nevstoupil ani jeden
nový uzavřený podílový fond.
„Ve sledovaném období došlo k celkovému navýšení finančních prostředků v otevřených
podílových fondech o téměř 41,451 mld. Kč (oproti stavu k 31. 12. 2001), a to na hodnotu
cca 107,912 mld. Kč. Z toho téměř 99,896 mld. Kč připadalo na otevřené podílové fondy
obhospodařované členy Unie investičních společností České republiky (dále jen UNIS ČR).
Kladné čisté prodeje za otevřené podílové fondy dosáhly hodnoty cca 22,966 mld. Kč.
Hodnota prostředků vložených do zahraničních fondů dosáhla k 31. 12. 2002 hodnoty
35,884 mld. Kč. Čisté prodeje 44 zahraničních osob kolektivního investování za rok 2001
činily 10,408 mld. Kč.“ (Výroční zpráva 2002, dostupné na www.sec.cz)
I v tomto roce přetrvala tendence růstu zisku v segmentu penzijních fondů. Objem zisku
penzijních fondů před zdaněním dosáhl hodnoty 2 755 mil. Kč, což představovalo růst
142
143

Přičemž z celkového počtu 63 se 51 fondů nacházelo v likvidaci.
Tady se z celkového počtu z 60 nacházelo v likvidaci 41 společností.
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proti předchozímu roku o více než 60 %. A to i přesto, že se prakticky nezměnil počet
fondů fungujících na našem trhu, došlo pouze k jedné fúzi (Vojenský OPF a PF
Winterthur) a na trhu penzijního připojištění tak fungovalo 13 penzijních fondů místo
dřívějších 14. Celková aktiva spravovaná penzijními fondy přesáhla k 31. 12. 2002 částku
69,0 mld. Kč, což představuje nárůst o 14,4 mld. Kč144.

7.2. Činnost Komise pro cenné papíry v roce 2003
V roce 2003 zasedalo prezidium Komise v tomto složení:
Předseda Milan Šimáček, Lucie Anna Matolínová, Zdeněk Husták
Celý rok 2003 se nesl především v duchu konsolidace a přípravy na vstup České
republiky do EU. Protože se Komise na tuto zlomovou událost začala připravovat
s dostatečným předstihem, bylo již jen potřeba dokončit nové zákony145. I když se dá říci,
že vstupem do EU nebyly očekávány nějaké převratné změny, počítalo se se značným
nárůstem konkurence. V nově vzniklém konkurenčním prostředí se pak předvídalo přežití
pouze přizpůsobivých firem s dostatečným kapitálem.
Největší novinkou tohoto roku bylo zavedení jednotného evropského pasu, kterou
přinesl zákon o podnikání na kapitálovém trhu. „Jednotný evropský pas umožní
licencovaným osobám z ostatních členských zemí nabízet své finanční produkty a služby v
tuzemsku bez nutnosti podstupovat v ČR další licenční řízení. Obdobné podmínky zajistí
evropský pas českým společnostem, kterým se otevře pro jejich podnikání celý evropský
trh, zároveň se jim ale zvýší konkurence.“ (Výroční zpráva 2003, dostupné na www.sec.cz)
Zavedení takového systému ale vyžadovalo užší spolupráci Komise s ostatními regulátory
zemí EU, což bylo také nezbytným předpokladem pro výkon dozoru nad integrovaným
evropským trhem finančních služeb a nastavení podmínek pro efektivní výměnu informací
s evropskými regulátory.

7.2.1. Hlavní události v legislativní oblasti

Zákon o podnikání na kapitálovém trhu nově zavedl pojem centrálního depozitáře
cenných papírů, „…což by mělo vést ke zlepšení a zlevnění vypořádání obchodů s cennými
144

Viz Výroční zpráva 2002, dostupné na www.sec.cz
Především dokončit novelizaci zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování
a zákona o dluhopisech.
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papíry“. (Výroční zpráva 2003, dostupné na www.sec.cz) A zákon o kolektivním
investování velmi značně rozšířil možnosti jak a do čeho investovat. Pozitivní trend v této
oblasti nadále pokračoval a byl dokonce podpořen podstatným nárůstem důvěry investorů.
Co se týká vztahu k regulovaným subjektům, snažila se Komise postupně zavádět tzv.
rizikový přístup a to zejména při kontrole kolektivního investování. Navíc začala
monitorovat některé nové povinnosti regulovaných osob, mezi které patřilo například
plnění limitů kapitálové přiměřenosti.
Po tom, co v minulém roce Komise získala pravomoc k vydávání prováděcích vyhlášek,
se velmi intenzivně začala věnovat přípravě nových prováděcích předpisů, kterými mimo
jiné reagovala na připomínky účastníků trhu a zástupců profesních organizací. Za účelem
posílení kapitálové stability Komise vydala vyhlášku o kapitálové přiměřenosti
nebankovního obchodníka s cennými papíry a vyhlášku o hlášení o stavu kapitálové
přiměřenosti nebankovního obchodníka s cennými papíry, které obě nabyly účinnosti ještě
v tomto roce.
Jako dovršení legislativních změn provedenými novelou zákona o Komisi pro cenné
papíry je třeba zmínit úpravu spolupráce mezi tuzemskými regulátory v podobě Dohody o
vzájemné spolupráci při výkonu bankovního dohledu a státního dozoru nad finančním
trhem. Ta upravovala koordinaci činností Komise pro cenné papíry, České národní banky a
Ministerstva financí.
I nadále Komise usilovala o rozšíření emisních aktivit českých i zahraničních
společností, které jsou pro další rozvoj kapitálového trhu esenciální. Jelikož ale dosud
neexistoval žádný ověřený recept na podporu emisí, musela se Komise dál soustředit pouze
na šíření podrobných informací o procesu primární nabídky cenných papírů.

7.2.2. Spolupráce se zahraničními a domácími institucemi

Komise také zahájila aktivní spolupráci s profesními organizacemi, které zastupovaly
účastníky kapitálového trhu. Partnery Komise byly především organizace UNIS ČR (Unie
investičních společností), AKAT (Asociace pro kapitálový trh) a ARIZ (Asociace
registrovaných investičních zprostředkovatelů).
Co se týká mezinárodních vztahů, uzavřela Česká republika Memorandum of
Understanding s nizozemským Úřadem pro finanční trh a obdržela statut pozorovatele při
zasedáních Výboru evropských regulátorů kapitálového trhu (CERS) ještě s dalšími pěti
přistupujícími zeměmi (Kypr, Maďarsko, Litvu, Maltu a Slovensko). „V rámci CESR se
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Komise aktivně zapojovala do práce expertní skupiny ke směrnici o investičních službách,
skupiny k směrnici o prospektu a skupiny ke zneužívání trhu. Pravidelně se účastní také
jednání dvou stálých skupin CESR-Pol146 a CESR-Fin147.“ (Výroční zpráva 2003, dostupné
na www.sec.cz)
V říjnu tohoto roku se Komise zúčastnila konference IOSCO v Jižní Koreji, kde se
diskutovalo o potřebě důslednější spolupráce ve věci ochrany kapitálových trhů proti jejich
zneužití. Probíraly se metody postihu praní špinavých peněz, financování terorismu a
dalšími formami mezinárodního finančního zločinu.

7.2.3. Osvěta veřejnosti

V rámci preventivní činnosti Komise pokračovala v projektu Rádce investora, který se
staral o vzdělávání veřejnosti a to prostřednictvím pořádání seminářů pro odbornou i
laickou veřejnost, přednášek z oblasti investování na kapitálovém trhu pro studenty
středních a vyšších odborných škol a dokonce přípravou televizního seriálu o investování.
V rámci tohoto projektu Komise připravila pro veřejnost tištěnou vzdělávací brožuru s
názvem „Umění investovat“, ve které přibližovala základní pojmy z oblasti kapitálového
trhu a informovala o možnostech a rizicích investování v ČR. Pro drobné investory zas
pořádala sérii seminářů pod názvem „Fit pro investice“, kde byl poskytnut prostor
především otázkám, připomínkám a diskusi. V druhé polovině roku Komise dokonce
zahájila přípravu na vysílání sedmidílného seriálu s názvem „Rádce investora“, který měl
srozumitelnou formou seznámit širokou veřejnost se základními principy fungování
kapitálového trhu148.

7.2.4. První představy integrace

Roku 2003 byla prvně otevřena vážná diskuse na téma integrace orgánů regulace a
dozoru nad kapitálovým trhem. V souvislosti s tímto tématem byly Výborem pro
koordinaci dozoru nad finančním trhem149 projednávány možné varianty budoucího
institucionálního uspořádání jednotného státního dozoru nad finančním trhem České
146

Tato skupina se zabývala sdílením informací, spoluprácí a koordinací dozoru mezi členskými státy.
Úkolem této skupiny bylo sledovat aktivity regulátorů v oblasti finančního reportingu, informační
povinnosti a mezinárodních účetních standardů.
148
Viz Výroční zpráva 2003, dostupné na www.sec.cz
149
Výbor se skládal ze zástupců Ministerstva financí ČR, České národní banky a Komise pro cenné papíry.
147
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republiky. Nakonec zástupci zaujali jednotný postoj. Došlo k rámcové shodě jak na věcné
stránce integračního procesu, tak na rozložení jeho jednotlivých fází v čase především s
ohledem na legislativně technické aspekty tohoto procesu. V první fázi by se mělo jednat o
integraci dohledu nad bankami a dozoru nad družstevními záložnami do České národní
banky. Zároveň dojde k integraci státního dozoru nad kapitálovým trhem se státním
dozorem v pojišťovnictví a penzijním připojištění do Komise pro cenné papíry. Důvody
integrace byly zjednodušení systému regulace a omezení duplicit pravomocí dozorových
orgánů. Výsledkem mělo být především odstranění zatížení účastníků trhu například v
oblasti informační povinnosti nebo inspekcí. Tento návrh byl předložen Vládě ČR.

7.2.5. Situace na českém kapitálovém trhu v roce 2003

„V roce 2003 dosáhl objem obchodů na veřejných trzích hodnoty 1 367,5 mld. Kč, což
je hodnota zhruba o 425 mld. Kč nižší ve srovnání s předchozím rokem. Meziroční snížení
objemu obchodů na veřejných trzích bylo dáno poklesem objemu obchodů na Burze
cenných papírů Praha, a.s., který činil meziročně 23,7 %. Na mimoburzovním trhu, který je
organizován společností RM-Systém, a.s., byly uskutečněny obchody za 9,4 mld. Kč. Došlo
tak k 53,9 % poklesu objemu uskutečněných obchodů oproti roku 2002. Podíl objemu
burzovních obchodů k celkovým obchodům na veřejných trzích v roce 2003 dosáhl 99,3 %,
obchody trhu RM-S představovaly zbývajících 0,7 %. Objem obchodů s akciemi a
podílovými listy na burze vzrostl o 30,4 %. O přesně stejné procento poklesl objem
obchodů s dluhopisy. Podíl obchodů s akciemi a podílovými listy na celkovém objemu
obchodů na burze se zvýšil z 11 % v roce 2002 na 18,8 % v roce 2003. Objem obchodů s
akciemi a podílovými listy dosáhl v roce 2003 historicky druhé nejvyšší hodnoty 257,4 mld.
Kč.“
„Rostoucí kurzy akcií se projevily v hodnotě tržní kapitalizace. Na konci roku 2003
dosáhla tržní kapitalizace burzy hodnoty 644,5 mld. Kč, a vzrostla tak oproti konci roku
2002 o 34,8 %. Na trhu RM-S dosáhla tržní kapitalizace akcií hodnoty 481,2 mld. Kč a
oproti předchozímu roku vzrostla o 29,5 %. (Výroční zpráva 2003, dostupné na
www.sec.cz)
I tento rok téměř všichni emitenti splnili svoji informační povinnost vůči Komisi řádně
a včas a to ve formě výroční zprávy. Vedle informační povinnosti kontrolovala Komise
také oznamovací povinnost ohledně podílů na hlasovacích právech registrovaných
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společností podle obchodního zákoníku, u které byla stále patrná zvyšující se tendence
jejího řádného plnění vzhledem k její krátké existenci.
Rovněž v roce 2003 pokračoval pokles počtu registrovaných cenných papírů, jak tomu
bylo již od roku 1998 jen pomalejším tempem, a to především v důsledku postupného
vylučování emisí akcií z obchodování na veřejných trzích. Tento rok přistoupila řada
akciových společností na základě rozhodnutí valných hromad k přeměně podoby akcií ze
zaknihované na listinnou a celkový počet registrovaných cenných papírů tak poklesl na
263150.
Co se týče nových emisí, k nijak zlomovému vývoji nedošlo. Z obchodování na
veřejném trhu organizovaného RM-S bylo vyřazeno celkem 89 emisí cenných papírů a z
trhu organizovaného burzou 28 emisí. „Bylo vydáno celkem 60 emisí cenných papírů.
Jednalo se o 10 emisí registrovaných dluhopisů v celkové hodnotě 26,3 mld. Kč, 10 emisí
státních dluhopisů v celkovém objemu 110 mld. Kč, 12 emisí dluhopisů Evropské investiční
banky v celkovém objemu 15,8 mld. Kč, 19 emisí neregistrovaných dluhopisů v hodnotě
4,42 mld. Kč a 9 tranší nových registrovaných akcií v celkovém objemu 1,9 mld. Kč.“
(Výroční zpráva 2003, dostupné na www.sec.cz)
V oblasti investičních služeb došlo opět k mírnému snížení počtu obchodníků s cennými
papíry a to na 71 (z toho 50 bylo nebankovních subjektů), ale byl zaznamenán enormní
nárůst registrovaných zprostředkovatelů, kterých na konci roku Komise evidovala 3 055
(na počátku roku to bylo 66). Tento boom byl důsledkem novely zákona o cenných
papírech, která změnila podmínky pro výkon činnosti registrovaných zprostředkovatelů.
„V průběhu sledovaného období obchodníci s cennými papíry zrealizovali
obstaravatelské obchody v objemu cca 467 mld. Kč, přičemž cca 255 mld. činil objem
obchodů s akciemi a cca 211 mld. Kč objem obchodů s dluhopisy. V průběhu sledovaného
období obchodníci s cennými papíry zrealizovali obchody na vlastní účet v objemu cca 1
439 mld. Kč, přičemž cca 156 mld. Kč tvořil objem obchodů s akciemi a cca 1 282 mld. Kč
tvořil objem obchodů s dluhopisy.“ (Výroční zpráva 2003, dostupné na www.sec.cz)
V oblasti poskytování hlavních investičních služeb nedošlo ve srovnání s předešlými
roky k výrazným změnám. 70 subjektů se věnovalo hlavní investiční službě přijímání a
předávání pokynů týkajících se investičních instrumentů na účet zákazníka. Mezi další
nejčastěji poskytované služby patřilo provádění pokynů týkajících se investičních
instrumentů na cizí účet, obchodování s investičními instrumenty na vlastní účet a
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Z toho 90 tvořily dluhopisy, 164 akcie a 9 podílové listy.
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upisování emise investičních instrumentů nebo její umísťování. 34 obchodníků s cennými
papíry mělo povolení k poskytování investiční služby obhospodařování individuálních
portfolií na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání se zákazníkem.
„Objem prostředků obhospodařovaných v rámci správy individuálních portfolií činil ke
dni 31. 12. 2003 cca 249 mld. Kč. Objem zákaznického majetku6 dosáhl ke konci roku
hodnoty cca 675 mld. Kč, z toho objem pojištěného zákaznického majetku činil cca 106
mld. Kč. V porovnání s minulým rokem došlo k výraznému snížení zákaznického majetku o
cca 70 mld. Kč.“ (Výroční zpráva 2003, dostupné na www.sec.cz)
V sekci kolektivního investování se stále mírně snižoval počet investičních společností i
fondů, v oblasti aktivně fungovalo 15 investičních společností, které obhospodařovaly 66
otevřených podílových fondů a 4 investiční fondy. Naproti tomu činnost zahájily další
zahraniční osoby kolektivního investování a koncem roku jich na trhu působilo 49 s 723
fondy/podfondy.
„V roce 2003 došlo ke snížení151 finančních prostředků v otevřených podílových
fondech o cca 1,2 mld. Kč, a to na hodnotu cca 106,7 mld. Kč. Záporné čisté prodeje za
otevřené podílové fondy dosáhly za rok 2003 hodnoty cca 4,6 mld. Kč. Hodnota majetku v
investičních fondech byla evidována ve výši cca 2,3 mld. Kč. Čisté prodeje zahraničních
osob kolektivního investování českým investorům dosáhly hodnoty cca 10,4 mld. Kč.
Objem majetku českých investorů spravovaného zahraničními fondy kolektivního
investování tak dosáhl ke konci roku 2003 hodnoty cca 50,3 mld. Kč.“ (Výroční zpráva
2003, dostupné na www.sec.cz)
Opět tak stoupl zájem investorů o uložení peněžních prostředků do zahraničních fondů,
což bylo navíc podporováno významným daňovým znevýhodněním tuzemských fondů
oproti některým zahraničním fondům, které nepodléhaly téměř žádné dani z příjmů
korporací (fondy se sídlem v Irsku nebo Lucembursku).
I když se počet penzijních fondů na českém kapitálovém trhu od předchozího roku
nezměnil, tak se opět výrazně zvýšil hospodářský výsledek těchto fondů před zdaněním a
to o 116 mil. Výsledná hodnota byla 2,367 mld.
„Celková aktiva spravovaná penzijními fondy přesáhla k 31. 12. 2003 částku 82 mld.
Kč, což představuje nárůst proti stejnému období předchozího roku o 13,1 mld. Kč. Počet
aktivních účastníků penzijního připojištění dosáhl již 2 714 069 osob, což představuje
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Tento pokles byl způsoben novelou zákona o dani z přidané hodnoty, která měla velice negativní vliv na
investice do cenných papírů plátců DPH.
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přírůstek 93 964 osob proti stejnému období minulého roku.“ (Výroční zpráva 2003,
dostupné na www.sec.cz)
Komise se jako regulátor podnikání na kapitálovém trhu snažila vytvořit takové
prostředí, které subjektům poskytne stejné možnosti jako zahraniční finanční trhy. To
v této době znamenalo dokončit znění zákonů152 o podnikání na kapitálovém trhu, o
kolektivním investování a o dluhopisech, tak aby byly aktivní již při vstupu České
republiky do Evropské Unie.

152

Za tímto účelem Komise spolupracovala s předkladateli zákonů a v rámci připomínkového řízení odhalila
poslední důležité chyby, které by mohly ohrozit efektivitu, díky tomu se podařilo většinu nedostatků
napravit.
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8. Vývoj regulace a dohledu nad českým kapitálovým trhem
v období 2004-2005
Nejvýznamnější událostí tohoto období byl bezesporu vstup České republiky do
Evropské Unie, který ovlivnil celou naši ekonomiku. Pro oblast kapitálového trhu to
znamenalo především otevření dveří moderním formám investování a zahraničním
podnikatelům. Ti ihned začali plně využívat možností evropského pasu, který výrazně
zjednodušil obchodníkům s cennými papíry poskytování svých služeb a emitentům
cenných papírů přístup na kapitálové trhy členských zemí Evropského hospodářského
společenství. To si vyžádalo hned několik zásadních legislativních úprav, a protože systém
regulace začal s přípravami v dostatečném předstihu. Potřebné zákony tak nabyly účinnosti
již dnem našeho přístupu. Vedle formálního definování se Komise postarala o seznámení
veřejnosti s těmito změnami srozumitelnou cestou, a to především formou pořádání
přednášek či vydáváním nových metodik. Členství v EU tak s sebou nepřineslo žádná
nečekaná překvapení. Nadále Komise usilovala o co nejvyšší informační otevřenost a
transparentnost trhu, což je velmi dobrým lákadlem pro zahraniční investory, a
pokračovala v důsledném monitoringu podnikání na kapitálovém trhu.

8.1. Návrhy integrace regulace a dozoru nad kapitálovým trhem
8.1.1. Závěry z Konference o regulaci a samoregulaci

Pro samotou existence Komise je toto období klíčové. Právě v těchto letech totiž
vrcholila diskuze o budoucí podobě regulace a dozoru nad kapitálovým trhem u nás. Za
účelem sledování světového trendu byla zvolena cesta integrace regulace a formulováno
několik možných koncepcí, které byly představeny na Konferenci o regulaci a
samoregulaci 15. 4. 2004. Přednášející se zde pokusili probrat veškeré alternativy a
definovat nejlepší možné varianty:


František Jakub nejdříve představil pět modelů institucionálního uspořádání

dozoru, které se obecně využívají ve světových ekonomikách:
1. Roztříštěná struktura – to znamená jedna dozorová instituce pro bankovnictví,
jedna pro kapitálový trh a jedna pro pojišťovnictví. (příkladem ČR, Nizozemí)
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2. Jednotný plně integrovaný dozor – pouze jedna instituce. (např. Dánsko, Velká
Británie)
3. Spojení dozoru pro bankovnictví a pojišťovny, vedle toho existuje dozor nad
kapitálovým trhem. (např. Austrálie, Belgie)
4. Spojení dozoru kapitálového trhu a pojišťovnictví, bankovnictví vyčleněno.
(např. Slovensko)
5. Spojení dozoru bankovnictví a kapitálového trhu, pojišťovnictví vyčleněno.
(např. Lucembursko, Švýcarsko)
(Závěry konference o regulaci a samoregulaci, 15.4.2004, dostupné na www.sec.cz)
Hlavní problém českého systému viděl v roztříštěnosti dozoru. Integrace by tak
vyřešila překrývání pravomocí i vysoké finanční náklady, které dosavadní systém
generoval. Integrace měla podle jeho návrhu proběhnout ve dvou krocích. V první fázi
nejdříve sloučit dohled nad bankami a kampeličkami, veškeré kompetence převést na
ČNB, a pak připojit dozor nad kapitálovým trhem k dozoru nad pojišťovnami a
penzijními fondy v Komisi pro cenné papíry. To vše do konce roku 2005. Ve druhé
fázi nakonec vytvořit jednotný systém po vzoru Velké Británie sloučením KCP s ČNB
a to během let 2009–2010.


Tomáš Prouza, ředitel finančního serveru Peníze.cz do diskuze přispěl zas

s jiným rozdělením systémů regulace a to na systém germánský, reprezentovaný
přísnými pravidly, na americký, který udává pouze hranice, ale pravidla si už stanovují
subjekty samy, a na britský, kde féroví hráči mají volné ruce, ale ti co porušují
pravidla, jsou přísně ztrestáni. Zdůraznil, že k regulaci můžeme přistupovat dvěma
způsoby, a to buď přes monitorování rizik, kam spadá hlavně sledování top
managementu, a nebo přes hlídání dodržování pravidel, což je reprezentováno
důslednou úřednickou kontrolou. Nejsilnější roli by ale v systému měla hrát etika, která
je základním kamenem pro vytvoření samoregulace. „Regulátor by měl mít především
výchovnou roli. A místo pravidel by zde měla fungovat samoregulace, která vysvětlí
pravidla hry, utvoří si nástroje na postih těch, co je nedodrží, bude rychlá a pružně
reagovat na změny a hlavně bude společně s regulátorem budovat dobrou pověst
finančních trhů.“ (Závěry konference o regulaci a samoregulaci, 15. 4. 2004,
www.sec.cz)


Jaroslav Šulc, náměstek ministerstva financí, ve své prezentaci zdůraznil,

potřebu důsledného odstranění byrokracie a dostatečné ochrany finančního trhu.
Dosavadní systém doporučil zjednodušit integrací všech čtyř dosavadních čtyř
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dozorových orgánů (Komise pro cenné papíry, ČNB, Úřad pro dozor nad pojišťovnami
a penzijními fondy a Úřad pro dozor nad kampeličkami). Nový zákon by tedy měl
nahradit jak zákon o cenných papírech, tak i zákon o burze. Pro jeho snadnější využití,
by měl být omezen počet prováděcích vyhlášek s ním spojených. Návrh dále obsahoval
podnět k zavedení dvou kategorií fondů: fondy standardní odpovídající směrnicím EU
a fondy speciální, které se mohou od směrnic EU odlišovat. Toto vše za předpokladu,
že bude i nadále zachován princip separace regulace a dozoru.


Milan Šimáček, člen prezidia a úřadující předseda Komise pro cenné papíry,

se ani tak nezaměřil na návrh nové struktury regulace a dozoru, ale raději ve své
přednášce věnoval zásadám, kterými by se měly dohledové orgány řídit, aby systém
fungoval. Takzvaná proaktivní regulace spočívá především v monitorování rizikových
situací a rizikových subjektů. Systém by měl vytvářet přínos stejný pro celou oblast
kapitálového trhu a měl by poskytovat takové podmínky, které nebudou hendikepovat
české firmy v konkurenčním boji se zahraničními subjekty z EU. Za tímto účelem je
potřeba poskytované služby upravit podle standardů EU a věnovat se spolupráci se
zahraničními regulátory. Dále by se Komise pro cenné papíry měla snažit o
poskytování co nejkvalitnější odborné péče a samozřejmě o zavádění moderních
produktů a služeb tak, aby nedocházelo k vytváření překážek vstupu na trhu či
omezování stávajících subjektů.


Martin Gardavský, člen předsednictva a generální sekretář Asociace

registrovaných investičních zprostředkovatelů České republiky, se věnoval především
úloze samoregulace na českém kapitálovém trhu. Měla by být definována pravidla
systému samoregulace, která by fungovala v oblastech, kam dosavadní regulační
orgány nedosahují. Jako příklad byly uvedeny šedé zóny ekonomiky. Za jedinou
samoregulační profesní organizaci označil UNIS, z čehož vyplývá, že v této oblasti má
český systém ještě hodně co dohánět.


Martin Hanzlík, generální tajemník Unie investičních společností České

republiky, se vyslovil pro systém, kde by se na dalším vývoj českého kapitálového trhu
podílela Komise pro cenné papíry společně se samoregulujícími se organizacemi. Od
dob velkých zvratů, které přinesla kupónová privatizace, prodělal náš kapitálový trh
úspěšnou proměnu, a to jak v oblasti legislativy tak i v samotném chápání trhu, a tedy
už není potřeba žádné represivní regulace153.

153

Viz Závěry konference o regulaci a samoregulaci, 15.4.2004, dostupné na www.sec.cz
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8.1.2. Analýza variant uspořádání integrace dozoru

Po Konferenci o regulaci a samoregulaci diskuse ustoupily na čas do pozadí a tiše se
počítalo s návrhem Františka Jakuba na integraci ve dvou fázích. Jenže 10. 8. 2005 Komise
zveřejnila analýzu variant uspořádání integrace dozoru, kde byly jako možná řešení
vybrány zcela jiné koncepce: vytvoření nezávislé dozorové instituce, plná integrace do
centrální banky, Irský model nebo funkcionální model. V rámci této analýzy Komise
sepsala základní charakteristiky těchto systémů a snažila se shrnout všechna jejich pro a
proti.
1. Varianta „Nezávislá dozorová instituce“
„Nezávislá dozorová instituce (NDI) je odpovědná za integrovaný dozor nad finančním
trhem včetně bankovního sektoru. V čele integrovaného dozoru stojí prezídium (či obdobný
kolektivní orgán), předseda řídí běžnou činnost úřadu. Financování dozoru zůstává
(částečně) navázáno na státní rozpočet, je (může být) zavedena finanční spoluúčast
dozorovaných subjektů.“ (Alternativy uspořádání integrovaného dozoru v ČR, 10.8.2005,
dostupné na www.sec.cz)
Mimo to, že tento model využívá téměř polovina zemí EU, další výhodou je především
to, že vzniká specializovaná instituce vykonávající komplexní dozor s jednoznačným
zaměřením. Zde pak nedochází ke střetu zájmů a je zaručena vysoká odbornost a silná
veřejná kontrola. Ke sporným bodům se dostáváme ale především ve spojitosti s ČNB,
problémy by mohly nastat v otázkách sdílení informací, nákladů spolupráce nebo
rozdělování kompetencí.
2. Varianta „Plná integrace v centrální bance“
„Dozor nad kapitálovým trhem a pojišťovnami je plně integrován do sekce(í) dohledu
ČNB, která přebírá související agendu a pravomoci. Odpovědnost za rozhodování v
klíčových záležitostech nese bankovní rada. Financování dozoru je zajištěno z rozpočtu
banky.“ (Alternativy uspořádání integrovaného dozoru v ČR, 10. 8. 2005, dostupné na
www.sec.cz)
Model plné integrace je prakticky opakem NDI, což ilustruje také výčet jeho výhod a
nevýhod. Komise se snažila upozornit především na riziko, které s sebou nese tak velká
koncentrace pravomocí. Tento systém je silně náchylný ke konfliktům zájmů a morálnímu
hazardu. V národní bance totiž musí zcela nevyhnutelně docházet k situacím, kdy je nutné
volit mezi ochranou spotřebitele a zachováním finanční stability. Na druhou stranu zde
odpadají problémy toku informací nebo kompetenční spory.
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3. Varianta „Irský model“
„Sloučený dozor nad finančním trhem vykonává úřad s autonomním postavením v rámci
centrální banky (např. forma „dvojdomku“). Rozhodovací pravomoc v oblasti dozoru má
management úřadu, za banku navenek vystupuje guvernér. Činnost dozoru je financována
z rozpočtu banky, spolufinancování dozorovými subjekty přichází v úvahu.“ (Alternativy
uspořádání integrovaného dozoru v ČR, 10. 8. 2005, dostupné na www.sec.cz)
Irský model je celkem neobvyklý přístup, ale přináší hned několik výhod. Jedná se o
vyváženou kombinaci ochrany stability finančního systému a ochrany spotřebitele. Opět
zde nevzniká problém okolo financování či toku informací a navíc ani nedochází, díky
autonomii managementu, ke střetu zájmů. Na druhou stranu se zde musí bojovat
s nedostatečnou veřejnou kontrolou, kompetenčními spory a koncentrací pravomocí.
4. Varianta „Funkcionální model“
„Samostatný úřad je odpovědný za ochranu spotřebitelů včetně problematiky zneužívání
trhu, osvěty a případně finančního arbitra (tj. ochrana soukromoprávních vztahů mezi
spotřebitelem a finančním zprostředkovatelem)154. ČNB odpovídá (vedle cenové/měnové
problematiky) za dohled nad platebním systémem, ochranu stability finančního systému a
za kontrolu dodržování pravidel obezřetného podnikání“. (Alternativy uspořádání
integrovaného dozoru v ČR, 10. 8. 2005, dostupné na www.sec.cz)
Tento systém je sice spojen s nízkými náklady přechodu, zachovává know-how dozoru
a snižuje riziko nerovnoměrného důrazu na ochranu spotřebitele a na ochranu finanční
stability, ale zároveň přináší nejvíce potenciálních nevýhod. Patří sem jak střet zájmů,
koncentrace pravomocí, morální hazard, problém veřejné kontroly, tak i vysoké náklady a
nedostatečný přístup k informacím. Navíc jeho charakter zcela odporuje principu integrace,
kdy má být vytvořen systém schopný komplexního dozoru nad kapitálovým trhem.
Po zvážení všech možností prezidium Komise pro cenné papíry odhlasovalo „…zásadní
nesouhlas s představeným záměrem integrace dozoru; doporučení zahájit na půdě Výboru
pro koordinaci odbornou diskuzi o optimálním uspořádání dozoru v ČR, přičemž jako
východisko preferuje variantu nezávislé dozorové organizace; odmítnutí nesystémového a
odborně nezdůvodněného řešení institucionálního uspořádání dozoru a vyzývá zúčastněné
partnery (MF, ČNB, vláda) k zahájení odborné diskuze ohledně moderních metod regulace
154

Funkce finančního arbitra bývá tradičně oddělena od výkonu dozoru (kromě Belgie), neboť není založena
na principu legality ale principu právní jistoty, což podstatně zvyšuje riziko uplatnění regresu vůči státu z
titulu selhání dozoru. Viz Vymezení a popis variant integrace dozorových funkcí, ČNB, 2003, dostupné na
www.cnb.cz
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a dozoru, včetně institucionálního uspořádání.“ (Tisková zpráva; Komise zveřejnila
analýzu variant uspořádání integrace dozoru, 11.8.2005, dostupné na www.sec.cz)

8.2. Činnost Komise pro cenné papíry v roce 2004
V roce 2004 zasedalo prezidium Komise v tomto složení:
Předseda Pavel Hollmann, Milan Šimáček, Lucie Anna Matolínová, Zdeněk Husták.
V roce 2004 Komise usilovala o naplnění cílů, které si stanovila ve svém plánu činnosti.
Jednalo se, stejně jako v předešlých letech, o rozvoj kapitálového trhu, ochranu investorů a
veřejnou osvětu. Dále pak pokračovala v práci na reformě principů corporate governance,
specifikaci účetních a auditorských standardů, webovém monitoringu a podpoře
informační otevřenosti. Na začátku roku vydala Komise publikace „Jak emitovat dluhopisy
a akcie na veřejném trhu“ a „Kodex správy a řízení společností založený na principech
OECD“, které pak během roku doplnila několika přednáškami. Byl také uspořádán seminář
pro pedagogy středních, vyšších odborných škol a gymnázií na téma „Individuální a
kolektivní investování“.
Největší pozornost ale bylo nutné věnovat opatřením, spojených s naším vstupem do
EU. Vedle těchto aktivit Komise pokračovala v projektu Rádce investora, který byl
rozšířen o webové stránky a o sérii rádiových příspěvků ve spolupráci s Českým rozhlasem
1 Radiožurnálem. Legislativní změny provedené za tímto účelem byly doprovázeny
vydáváním vyhlášek navazujících na zákonnou úpravu a aktualizací souvisejících metodik,
ve kterých se Komise snaží na základě konkrétních příkladů popsat reálnou aplikaci
nových legislativních norem155.
I nadále Komise pokračovala ve spolupráci se zahraničními regulátory a to v rámci
organizace IOSCO a CERS, kde se Komise z pozorovatele stala řádný členem a mohla tak
být již zařazena do expertní skupiny.
Vedle své obvyklé činnosti musela Komise začít s přípravami první etapy integrace, ve
které mělo dojít k začlenění odboru Úřadu státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním
připojištění Ministerstva financí do Komise. To znamenalo začít s řešením personálních
otázek a také zpracováním novel souvisejících zákonů.

155

Viz Pololetní zpráva o činnosti a hospodaření Komise pro cenné papíry za červenec - prosinec 2004,
dostupné na www.sec.cz)
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8.2.1. Situace na českém kapitálovém trhu v roce 2004

Žádná z oblastí kapitálového trhu nebyla vstupem České republiky do EU nijak výrazně
ovlivněna. „Výrazný nárůst zaznamenala pouze oblast investičních zprostředkovatelů, v
oblasti emisí cenných papírů pokračoval trend z minulých let a počet kótovaných cenných
papírů na veřejných trzích dále klesal.“ (Roční zpráva o situaci na kapitálové trhu v roce
2004, Praha, 20. 4. 2005, dostupné na www.sec.cz)
V roce 2004 došlo ke dvěma důležitým legislativním změnám. Byl vydán nový zákon o
podnikání na kapitálovém trhu, který spojoval veřejnoprávní část zákona o cenných
papírech, zákon o burze a také určitou část obchodního zákoníku. Druhou novinkou byl
zákon o kolektivním investování, který zavedl dvě kategorie jednotek kolektivního
investování. Kategorii standardních fondů, ty mohou na základě licence poskytovat své
služby v rámci všech států EHS, a kategorii speciálních fondů, které mohou podnikat jen
na území ČR. K dalším úpravám došlo v oblasti dluhopisů, kde byla právně vymezena
oblast dluhopisů podřízených a sběrných156.
„I když došlo k poklesu počtu obchodovaným emisí akcií o deset, na objem obchodů to
nemělo žádný vliv. Tržní kapitalizace cenných papírů obchodovaných na regulovaných
trzích zaznamenala meziroční nárůst jak na burze, tak na trhu RM-S. Součet tržních
kapitalizací jednotlivých akciových titulů obchodovaných na burze dosáhl k 31.12.2004
hodnoty 975,8 mld. Kč, což představuje oproti stejnému dni předchozího roku nárůst o
51,4 %.“ (Roční zpráva o kapitálovém trhu v roce 2004, 20. 4. 2005, dostupné na
www.sec.cz)
Stejně jako v minulém roce i tentokrát měl pokles likvidity na trhu dluhopisů157
negativní vliv na vývoj obchodů, a to jak na burze, tak i v RM-Systému.
„Na trhu organizovaném společností Burza cenných papírů Praha, a. s., byly v roce
2004 uskutečněny obchody v celkovém objemu 1172,1 mld. Kč. Burza tak z hlediska
objemu obchodů zaznamenala meziroční pokles o 14,35 %. Na mimoburzovním trhu, který
je organizován společností RM-Systém, a. s., (dále jen „RM-S“) byly uskutečněny obchody
za 4,9 mld. Kč. Došlo tak k 47,9 % poklesu objemu uskutečněných obchodů oproti roku
2003.“ (Roční zpráva o kapitálovém trhu v roce 2004, 20. 4. 2005, dostupné na
www.sec.cz)

156

Tamtéž
Celkově došlo k meziročnímu poklesu o 36,7%; Roční zpráva o kapitálovém trhu v roce 2004, 20. 4.
2005, www.sec.cz
157
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Nadále pokračoval trend stoupajících hodnot průřezových indexů. Ve sledovaném
období došlu k nárůstu indexů PK 30 a PX 50 obou více jak o polovinu.
„Objem obchodů s akciemi na burze dosáhl v roce 2004 historicky nejvyšší hodnoty158
479,4 mld. Kč.“ (Pololetní zpráva o činnosti a hospodaření Komise pro cenné papíry za
červenec - prosinec 2004, dostupné na www.sec.cz)
Celkem 6 bankovních subjektů přešlo do režimu poskytování služeb obchodníka
s cennými papíry, místo přes zprostředkovatelské složky, avšak počet subjektů s touto
licencí ale pokles o 13 na konečných 58 (15 bank a 43 nebank). Se záměrem obchodovat
na našem trhu se také přihlásilo 133 zahraničních subjektů, ale většina nezačala činnost
vykonávat. K neobvyklému nárůstu došlo na poli investičního zprostředkování a to téměř
k zdvojnásobení počtu subjektů, jichž bylo na konci roku jich bylo evidováno 5719.
K osobám vlastnícím makléřskou zkoušku přibylo pouze 36 nových jedinců159.
Ve sledovaném období Komise odstartovala obchodování s primární emisí akcií
společnosti Zentiva, N. V.. Na druhé straně zahájila správní řízení ve věci pozastavení
obchodování s akciemi Harvardského průmyslového holdingu a uvalila nucenou správu na
Sati a. s.. A vydáno bylo celkem 84 emisí cenných papírů160.
Co se týče kolektivního investování, bylo aktivních na konci roku pouze 9 investičních
společností (z celkového počtu 47), které obhospodařovaly 62 otevřených podílových
fondů a 2 investiční fondy (z celkového počtu 46). „Objem finančních prostředků v
otevřených podílových fondech přitom zaznamenal meziroční nárůst o 6,1 mld. Kč a ke
konci sledovaného období dosáhl hodnoty 112,8 mld. Kč. Majetek obhospodařovaný
investičními fondy představoval hodnotu 225 mil. Kč. Vývoj segmentu investičních fondů
tak odrážel zákonnou povinnost přeměnit se na otevřené podílové fondy do konce roku
2004.“ (Pololetní zpráva o činnosti a hospodaření Komise pro cenné papíry za červenec prosinec 2004, dostupné na www.sec.cz)
Vedle těchto subjektů na našem trhu působilo také 50 zahraničních osob kolektivního
investování s 911 fondy/podfondy, které zde podnikaly většinou na základě jednotné
evropské licence. „Během sledovaného období vzrostl objem majetku tuzemských investorů
spravovaného zahraničními fondy kolektivního investování z 50,3 mld. Kč na 79,5 mld.
Kč.“ (Pololetní zpráva o činnosti a hospodaření Komise pro cenné papíry za červenec prosinec 2004, dostupné na www.sec.cz)
158

Do této doby byla nejvyšší dosažená hodnota 264,145 z roku 2000.
Viz Pololetní zpráva o činnosti a hospodaření Komise pro cenné papíry za červenec - prosinec 2004,
dostupné na www.sec.cz
160
Tamtéž.
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V oblasti penzijního připojištění zůstal počet subjektů prakticky stejný. Pouze došlo ke
sloučení dvou fondů, přičemž objem prostředků evidovaných ve prospěch účastníků,
kterých za tento rok přibylo 242 tis., dosáhl částky 93,8 mld. Kč a objem aktiv penzijních
fondů vzrostl na 102,0 mld. Kč. „Novelou zákona o penzijním připojištění umožněné
investování do zahraničních cenných papírů se odrazilo v umístění volných prostředků
penzijních fondů. Ke konci sledovaného období tak představovaly investice do
zahraničních cenných papírů 11,9 % podíl na celkovém majetku penzijních fondů.“
(Pololetní zpráva o činnosti a hospodaření Komise pro cenné papíry za červenec prosinec 2004, dostupné na www.sec.cz)
Díky rostoucím kurzům akcií obchodovaných na regulovaných trzích došlo k vysoce
pozitivnímu nárůstu tržní kapitalizace obchodovaných emisí. „Mezi nejvíce obchodované
tituly na regulovaných trzích se v rámci burzovních obchodů stejně jako v předchozích
dvou letech zařadila KOMERČNÍ BANKA s ročním objemem uskutečněných obchodů ve
výši 149,3 mld. Kč. Ta byla následována akciemi ČESKÝ TELECOM (121,0 mld. Kč) a
ČEZ (108,0 mld. Kč). Na mimoburzovním trhu RM-S byly nejvíce obchodovanými akciemi
tituly ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE (720,0 mil. Kč), dále ČEZ (632,8 mil. Kč) a ISPAT
NOVÁ HUŤ (574,5 mil. Kč).“ (Pololetní zpráva o činnosti a hospodaření Komise pro
cenné papíry za červenec - prosinec 2004, dostupné na www.sec.cz) A rok 2004 tak
můžeme označit za nejúspěšnější rok v historii jak burzy, tak organizátora
mimoburzovního trhu.

8.3. Činnost Komise pro cenné papíry v roce 2005161
V roce 2005 zasedalo prezidium Komise v tomto složení:
Předseda Pavel Hollmann, Milan Šimáček, Lucie Anna Matolínová, Zdeněk Husták.
V tomto období se Komise vedle cílů stanovených v dokumentu Zaměření činnosti
v roce 2005, také na první kroky soustředila na přípravy spojené s blížící se integrací. To
v první řadě znamenalo vytvořit návrh zákona o integraci dozoru nad finančním trhem.
Dále probíhaly přípravy novelizací zákonů přijatých v souvislosti s naším vstupem do EU
v oblasti kolektivního investování, obchodního zákoníku v oblasti nabídek převzetí,
vyhlášek o způsobu vedení deníku obchodníka s cennými papíry, rovněž o zásadách vedení
evidence pokynů investičního zprostředkovatele a o obsahu informačních povinností
161

Údaje pouze za období Leden – Červen 2005.
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obchodníka s cennými papíry, a v neposlední řadě příprava zákona o finančních
konglomerátech. Jako novinka byl schválen zákon definující institut výkupu účastnických
cenných papírů, tzv. squeeze-out. A účinnosti nabyla vyhláška o efektivním
obhospodařování majetku standardních fondů, která se zabývala vyhodnocováním rizik a
správným plněním informační povinnosti.

8.3.1. Osvěta veřejnosti

V roce 2005 byla aktualizována metodika Schvalování osob, kde byl osvětlen postup při
hodnocení způsobilosti osob k výkonu vedoucích pozic v oblasti kapitálového trhu a
zároveň tak Komise poskytla uchazečům kvalitní (metodický) návod pro podávání žádostí.
Další aktualizovanou metodikou se stal Investiční zprostředkovatel, ve kterém došlo ke
změně především v poplatcích spojených s registrací subjektů. Zcela nově byla vydána
Metodika k veřejným dražbám cenných papírů, která měla osvětlit problematiku veřejných
dražeb a vymezit povinnosti související s touto činností, a Metodika ke kvalifikované
účasti a úzkém propojení, která upozorňuje na zákonné povinnosti vznikající „…při
nabývání, zvyšování a pozbývání účasti na obchodníkovi, investiční společnosti,
investičním fondu, organizátorovi regulovaného trhu a centrálním depozitáři. Účelem
tohoto materiálu je vedle objasnění výkladu příslušných ustanovení zákona rovněž snaha
poskytnout dotčeným subjektům informace o standardním postupu Komise ve věci
správních řízení týkajících se této oblasti.“ (Čtvrtletní zpráva o situaci na kapitálovém trhu
a přijatých opatřeních za leden - březen 2005, dostupné na www.sec.cz)
I v tomto roce uspořádala Komise hned několik přednášek za účelem zvýšení důvěry jak
investorů tak emitentů. Jednalo se o přednášku na téma „Správa a řízení společností v
České republice“, kde byly představeny principy řízení dle OECD a opět zdůrazněna
podpora corporate governance. Program „rádce investora“ byl i v tomto roce nově rozšířen
a to o sedmidílný televizní seriál se stejným titulem „Rádce investora“162.
Posledním významným počinem Komise v její vydavatelské činnosti se ve sledovaném
období stal materiál „Jak zacházet s vnitřními informace?“. „Vedle bližšího vymezení
vnitřní informace163 a vysvětlení povinností uložených zasvěceným osobám zákonem jsou v
materiálu obsažena také konkrétní doporučení Komise, kterými lze riziko využití vnitřních
162

Viz Čtvrtletní zpráva o situaci na kapitálovém trhu a přijatých opatřeních za leden - březen 2005, dostupné
na www.sec.cz
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Informace, které mají neveřejný charakter a mohou významným způsoben ovlivnit kurs cenných papírů
obchodovaných na regulovaném trhu.
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informací snížit.“ (Čtvrtletní zpráva o situaci na kapitálovém trhu a přijatých opatřeních
za duben - červen 2005, dostupné na www.sec.cz)

8.3.2. Situace na českém kapitálovém trhu v roce 2005

Ve sledovaném období byla zavedena nucená správa na společnost Americas
International Brokers, a. s., která opakovaně hrubě porušovala pravidla jednání ve vztahu k
zákazníkům. Také v tomto roce se náš kapitálový trh nacházel v situaci přetrvávající nízké
likvidity a nízkého počet obchodovaných titulů. Za účelem podpory primárních emisí
mohla Komise sice nabídnout pouze omezenou pomoc a to v podobě poradenské činnosti,
bylo díky tomuto úsilí dosaženo povzbudivých výsledků. Po úspěšném uvedení IPO
společnosti Zentiva, N.V., na akciový trh, zavedení Erste Bank a Orco v rámci duálního
listingu, bylo dalším krokem kupředu schválení prospektu akcií společnosti Central
European Media Enterprises164 Ltd.
Rozsah obchodování na našem kapitálovém trhu sledoval stále stejný trend, na poli
regulovaných trhů, tedy burze a v RM-Systému, tak mimo ně opět došlo k výraznému
pozitivnímu vývoji. „Na burzovním trhu objem obchodů s akciemi dosáhl hodnoty 264,5
mld. Kč, což představuje nárůst o 139,4 % ve srovnání se stejným obdobím předchozího
roku. Objem burzovních obchodů s dluhopisy naopak meziročně klesl o 36,1 % na hodnotu
121,8 mld. Kč. Na trhu provozovaném společností RM-Systém, a. s., dosáhl celkový objem
obchodů ve 2. čtvrtletí hodnoty 3,0 mld. Kč, z toho akciové obchody byly uskutečněny v
objemu 2 mld. Kč, objem obchodů s dluhopisy dosáhl 1 mld. Kč. Ve srovnání s rokem 2004
tak došlo k nárůstu o 130 %. Mimo regulované trhy investičních nástrojů byly uskutečněny
transakce v celkové hodnotě 616,8 mld. Kč. Oproti stejnému období v roce 2004 tak došlo
k nárůstu o 54,2 %.“ (Čtvrtletní zpráva o situaci na kapitálovém trhu a přijatých
opatřeních za duben - červen 2005, dostupné na www.sec.cz)
Ve sledovaném období bylo vydáno 33 nových emisí a to v celkové hodnotě 85,45 mld.
Kč, jednalo se o 20 kótovaných dluhopisů, z toho 8 státních, a 13 nekótovaných.
K veřejnému obchodování byly dále přijaty emise dvou zahraničních subjektů a to
společnosti ORCO PROPERTY GROUP S.A. a Central European Media Enterprises Ltd.
Z obchodování na trhu organizovaném Burzou Komise vyřadila celkem 12 emisí cenných
papírů a z trhu RM-Systému pak 22 emisí. Dále ve sledovaném období vedla Komise 26
164

Viz Čtvrtletní zpráva o situaci na kapitálovém trhu a přijatých opatřeních za duben - červen 2005,
dostupné na www.sec.cz
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správních řízení ohledně nabídek převzetí. V 16 případech šlo o povinnou nabídku
převzetí, z čehož bylo uděleno 10 souhlasů, v 6 případech šlo o veřejný návrh, uděleno 5
souhlasů, ve 3 případech se jednalo o dobrovolnou nabídku, souhlas udělen 2krát, a
v jednom případě se jednalo o nabídku na odkoupení z rozhodnutí majoritního akcionáře,
přičemž souhlas byl udělen.
Začátek roku přinesl hned několik rekordů a to jak příznivých tak šokujících. „Index PX
50 pražské burzy 10. března dosáhl maximální hodnoty 1262,7 bodů, obdobně svého
historického maxima dosáhl o den později i index PK 30 RM-Systému 1827,8 bodů. Během
16. března ovšem došlo k masivnímu propadu celého trhu, index PX 50 ztratil 5,82 %.
Výprodej postihl celý region střední Evropy a prakticky veškeré nejlikvidnější
společnosti165.“ (Čtvrtletní zpráva o situaci na kapitálovém trhu a přijatých opatřeních za
duben - červen 2005, dostupné na www.sec.cz) To mělo ve spojení s vývojem regionálních
měn, vývojem cen ropy a situace na hlavních trzích za následek nečekaný zájem především
velkých zahraničních investorů o trhy střední Evropy. V dalším čtvrtletí se ale situace
uklidnila a indexy se opět vrátily k pozvolnému růstovému trendu evropských trhů.
Ve sledovaném období Komise evidovala 54 obchodníků s cennými papíry (14 bank, 40
nebank), 7069 registrovaných investičních zprostředkovatelů, nově bylo uděleno 524
registrací, a počet makléřů stoupl o 7 na konečných 1765. Dále Komise vykonávala dozor
také nad 236 zahraničními subjekty z EU (85 bank, 153 nebank) oprávněných poskytovat
investiční služby na území ČR díky jednotnému evropskému pasu, nově u nás začalo
podnikat 36 zahraničních osob.
V oblasti kolektivního investování Komise evidovala 45 investičních společností (z
toho 1 v nucené správě) a 42 investičních společností (z toho 41 v likvidaci). Aktivní
činnosti se věnovalo 10 investičních společností, 1 fond a 52 zahraničních osob
kolektivního investování s 978 fondy/podfondy, většina s jednotnou evropskou licencí.
„Komise však ve sledovaném období udělila povolení ke vzniku nové investiční společnosti
s názvem PROSPERITA holding investiční společnost, a. s. Dále Komise udělila povolení k
vytvoření otevřených podílových fondů s názvem MAX 4 – světový zajištěný fond, Fénix
dynamický, Fénix konzervativní, Fénix smíšený, KONZERVATIVNÍ MIX FF, OPATRNÝ
MIX FF a ČSOB dluhopisových příležitostí. Ve sledovaném období zahájilo činnost
společnost SGAM Fund a 88 nových standardních fondů/podfondů.“ (Čtvrtletní zpráva o
165

Maďarský akciový index BUX ztratil 5,45 %, polský WIG20 oslabil o 2,44 %, Americké trhy v 1. čtvrtletí
po dosti volatilním průběhu obchodování a po opakovaném zvýšení úrokových sazeb poklesly, měřeno
indexy Dow Jones a Nasdaq Composite, o 2,6 % a 8,1 %, západoevropské trhy mírně rostly a Asijské trhy
skončily se smíšenými výsledky, index burzy v Hong Kongu se ztrátou 5 %, tokijská burza s růstem o 2 %.
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situaci na kapitálovém trhu a přijatých opatřeních za duben - červen 2005, dostupné na
www.sec.cz)
Opět došlo ke zvýšení objemu finančních prostředků v otevřených podílových na
hodnotu cca 127,9 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst o 13,8 % a hodnota majetku
tuzemských investorů spravovaného zahraničními fondy kolektivního investování dosáhla
výše 96,4 mld. Kč.
„Zahraniční osoby kolektivního investování byly v únoru tohoto roku vyzvány na
základě CESR guidelines for supervisors regarding transitional provisions of the
Direcives, aby do 4. dubna 2005 předložily zjednodušené prospekty.“ (Čtvrtletní zpráva o
situaci na kapitálovém trhu a přijatých opatřeních za duben - červen 2005, dostupné na
www.sec.cz) Ve stanovené lhůtě tuto povinnost nesplnilo celkem 43 fondů. Z významných
povolení udělených Komisí tento rok v oblasti kolektivního investování bych uvedla
především tyto: „Investiční kapitálová společnost KB, a. s. obdržela povolení k vytvoření 4
speciálních otevřených podílových fondů cenných papírů s názvy MAX 4 – světový
zajištěný fond, Fénix dynamický, Fénix konzervativní a Fénix smíšený. ČSOB Investiční
společnost, a. s., člen skupiny ČSOB získala povolení k vytvoření speciálního fondu
cenných papírů s názvem ČSOB dluhopisových příležitostí.“ (Čtvrtletní zpráva o situaci na
kapitálovém trhu a přijatých opatřeních za duben - červen 2005, dostupné na www.sec.cz)
Ve sféře penzijního připojištění Komise evidovala stejně jako minulý rok 11 fondů.
„Celková aktiva spravovaná všemi penzijními fondy dosáhla k 30. 6. 2005 již 114,5 mld.
Kč, meziročně tak vzrostla o 28,6 %. Souhrnný hospodářský výsledek všech penzijních
fondů před zdaněním dosáhl ve 2. čtvrtletí 2005 částky 2,239 mld. Kč. Oproti stejnému
čtvrtletí minulého roku tak vzrostl o téměř 205,9 %.“ (Čtvrtletní zpráva o situaci na
kapitálovém trhu a přijatých opatřeních za duben - červen 2005, dostupné na www.sec.cz)
Co se týče vývoje objemu prostředků evidovaných ve prospěch účastníka (včetně státních
příspěvků a výnosů), došlo k nárůstu o 20,8 % na hodnotu 103,4 mld. Kč, což zcela
odpovídalo pokračujícímu zvyšování počtu aktivních účastníků penzijního připojištění,
kterých přibylo 320 tis..
I v tomto roce došlo k posílení pozice podílových listů v investičním portfoliu
podílových fondů, tuzemských dluhopisů a akcií. Ve druhém čtvrtletí roku 2005 byly
penzijní fondy podrobeny kontrole dodržování zákona o penzijním připojištění, tedy
složení portfolií a dosahování hospodářských výsledků. Výsledky kontroly byly více než
uspokojivé a nebylo třeba žádných nápravných opatření.
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9. Vývoj regulace a dohledu nad českým kapitálovým trhem
v roce 2006
První čtvrtletí roku 2006 se pro Komisi stalo jejím posledním životním obdobím. I když
její činnost byla usnadněna příznivým makroekonomickým vývojem a stabilní ekonomické
prostředí přineslo pozitivní vývoj domácího kapitálového trhu, takový rekordní růst jako
jsme zažili v předešlých dvou letech, již nemohl být očekáván.
Své úsilí Komise věnovala stejně jako každý rok především třem základním cílům a to:
ochraně investora, rozvoji kapitálového trhu a osvětě veřejnosti. Vedle těchto úkolů
přibylo hned několik dalších, spojených především s naším vstupem do EU a tedy
s otevíráním českého trhu Evropě. Komise se tak snažila o implementaci principů Basel
II.166, důraznější vynucování IFRS (mezinárodních standardů finančního výkaznictví), což
zajistilo dozoru dostatečné kompetence pro zajištění odpovídající kvality činnosti auditorů,
a zavádění nových moderních nástrojů v oblasti investic. V tomto duchu byla vytvořena
směrnice MiFID (o trzích finančních nástrojů), která přinesla změny v regulaci
obezřetnostního podnikání obchodníků s cennými papíry. To znamenalo podstatné
rozšíření působnosti obchodníků v oblasti derivátů směrem k exotičtějším nástrojům, jako
jsou

investiční

certifikáty

a

warranty.

Tyto

kroky

měly

především

posílit

konkurenceschopnost českých subjektů vůči zahraničním, jejichž počet na našem
kapitálovém trhu stále rostl. Novinkou se staly také nemovitostní fondy a fondy
kvalifikovaných investorů. Navíc Komise rozšířila působnost obchodníků s cennými
papíry v oblasti poradenství, tak aby i oni přispívali k šíření odborných znalostí. Jejich
úkolem se stalo poskytování rad a doporučení konkrétním zákazníkům i veřejnosti.
Rok 2006 tak byl ve znamení spolupráce na rozsáhlém přepracování stávající
legislativy, přípravy na licencování, jak v oblasti nových nástrojů tak i investičních služeb.
Pro Komisi ale tento rok skončil datem 31. 3., kdy oficiálně ukončila svou činnost. 1. 4.
2006 již nabyl účinnosti zákon167 o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu
nad finančním trhem168, který integroval dohled nad finančním trhem v ČR do České
národní banky. Ta od tohoto dne nebyla odpovědná pouze za výkon bankovního a
devizového dohledu, ale převzala tak agendu Komise pro cenné papíry169, Ministerstva
166

Soubor pravidel obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými
papíry
167
Zákon byl podepsán Prezidentem republiky Václavem Klausem dne 21. 2. 2006
168
Prvně byl tento zákon zveřejněn dne 8. března 2006 ve Sbírce zákonů
169
Dohled nad kapitálovým trhem
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financí170 a Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami. Nově získala také právo
vydávat právní předpisy, metodické pokyny a stanoviska k legislativě regulující finanční
trh. Jedinou úlevou bylo odebrání přípravy návrhů zákonů v oblasti bankovnictví. Příprava
všech zákonů upravujících oblast finančního trh ČR přešla do rukou Ministerstva financí.
Pro výkon dohledu nad kapitálovým trhem, byla v ČNB zřízena sekce regulace a dohledu
nad kapitálovým trhem. A zároveň vznikl sedmičlenný Výbor pro finanční trh, který měl
fungovat jako poradní orgán bankovní rady pro oblast dohledu nad finančním trhem.

9.1. Činnost Komise pro cenné papíry v roce 2006
V roce 2006 zasedalo prezidium Komise v tomto složení:
Předseda Pavel Hollmann, Milan Šimáček, Lucie Anna Matolínová, Zdeněk Husták.
Na konci února vydala Komise své stanovisko k tiskové zprávě Nejvyššího kontrolního
úřadu (NKÚ), který v období od 5. 4. do 5. 10. 2005 prováděl kontrolu účetních náležitostí
státního rozpočtu Komise pro cenné papíry.

Komise se závěry zcela nesouhlasila,

dopadala také námitky a odvolání, ale ty nebyly NKÚ vůbec přijaty. Ve své reakci na
kontrolní protokol Komise zcela odmítla vytýkané nedostatky, které zcela neodpovídaly
skutečnému stavu. Jednalo se o náležitosti účetní závěrky, neprůkaznost účetních záznamů,
porušování rozpočtové kázně, především čerpáním finančních prostředků před provedením
rozpočtových opatření, nedostatky v systému vnitřní kontroly171.

9.1.1. Hlavní události v legislativní oblasti

V tomto roce vydala Komise další novelu zákona o podnikání na kapitálovém trhu,
jejímž obsahem byly především změny v oblasti veřejné nabídky investičních cenných
papírů a jejich přijetí na trh. „Podstatná změna spočívá ve sjednocení dokumentů k veřejné
nabídce a přijetí na trh (dosud prospekt a užší prospekt) a naopak možnost rozdělit takový
„jednotný“ prospekt na více dílů. Nový „evropský“ prospekt usnadní přístup českých
investičních cenných papírů na zahraniční trhy. Náležitosti a obsah prospektu stanoví
přímo nařízení Evropské komise.“ (Tisková zpráva; Novela zákona o podnikání na
kapitálovém trhu, 8.3.2006, dostupné na www.sec.cz) Mezi drobnější úpravy pak patřila
změna ne výpočtu příspěvku do Garančního fondu obchodníků s cennými papíry.
170
171

Dohled nad pojišťovnictví a penzijní fondy
Viz Tisková zpráva; Reakce Komise na tiskovou zprávu NKÚ; Praha, 28.2.2006, dostupné n www.sec.cz
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Příspěvek byl stanoven na 2%172 z přijatých poplatků a provizí obchodníka za poskytnuté
investiční služby za poslední rok. Jako poslední stojí za zmínku rozšíření okruhu osob,
které se mohou stát makléři, odborná způsobilost je nově přiznána osobám se zkouškami
z profesních organizací AKAT, AFIZ, AFAM, ale musí prokázat, že u nich nedochází ke
neslučitelnosti funkcí173.
Vydána byla vyhláška o evidenci investičních nástrojů, která definuje způsob vedení
samostatné evidence. Tu může vést vedle obchodníků s cennými papíry, investičních
společností, bank a subjektů vypořádacího systému také centrální depozitář174.
K 1. 1. 2006 nabyly účinnosti dvě metodiky a to Metodika k investičním službám a dále
Metodika k povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry, obě vypracované v minulém
roce.
Poslední den své činnosti zveřejnila Komise dvě sady nových pravidel. V první se
jednalo o pravidla pro výpočet konsolidované kapitálové přiměřenosti s nově zavedeným
výpočetem kapitálové přiměřenosti na konsolidovaném základě, a to pro nebankovní
obchodníky s cennými papíry a některé finanční holdingové společnosti. Druhou sadou
byla pravidla pro poctivou prezentaci investičních doporučení, která měla „…zajistit
požadavky na objektivitu a poctivost investičních doporučení adresovaných veřejnosti a
působit preventivně v oblasti střetu zájmů v souladu s právem Evropských společenství.“
(Tisková zpráva; Nová pravidla pro poctivou prezentaci investičních doporučení, Praha,
30.3.2006, dostupné na www.sec.cz) Tato vyhláška se týkala osob veřejného investičního
poradenství, tedy především nezávislých analytiků, nikoliv individuálních investičních
poradců.
Začátkem roku Komise vydala stanovisko vůči Churning175, ve kterém se zavázala
k samostatnému posuzování každého případu a formulovala schéma, jak postupovat při
prokazování tohoto typu podvodného jednání. Agresivní obchodní strategie pro zákazníka
znamená placení vyšších provizí obchodníkovi s cennými papíry za uskutečnění obchodů
na jeho účet. Prokázání Chruningu závisí na splnění tří podmínek: především musí být
dokázáno, že obchodník s cennými papíry má kontrolu nad zákazníkovým účtem, dále že
nese odpovědnost za správní delikt, a konečně že skutečně došlo k nadměrnému
172

Dosud byl příspěvek 0,01 % z průměrného objemu zákaznického majetku
Viz Tisková zpráva; Novela zákona o podnikání na kapitálovém trhu, Praha, 8.3.2006, dostupné na
www.sec.cz
174
Viz Tisková zpráva; Nová vyhláška o evidenci investičních nástrojů; Praha, 8.3.2006, dotuspné na
www.sec.cz
175
Jedná se o neetickou praktiku spočívající v nadměrném obchodování na účtu zákazníka obchodníka s
cennými papíry.
173
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obchodování. V takovém případě má zákazník nárok na náhradu škody vzniklé jak
Churningem, tak vedením sporu176.

9.1.2. Osvěta veřejnosti
Vzhledem k úspěchu televizního seriálu „Rádce investora“177 v minulém roce připravila
Komise ve spolupráci s Českou národní bankou pokračování pro Českou televizi. Soubor
sedmi nových dílů se snaží motivovat jak drobné investory tak i širokou veřejnost. Radí jak
si vytvořit vlastní finanční plán, jak hodnotit rizika, seznamuje s dostupnými bankovními
produkty a možnostmi spoření do budoucnosti. „Většina občanů stále nemá dostatečné
informace o možnostech zhodnocování svých financí, a to nejen na kapitálovém trhu, nezná
rizika s tím spojená, neví, kde čerpat informace a na koho se obrátit v případě potřeby.“
Řekla Lucie Anna Matolínová, členka prezídia Komise pro cenné papíry178.

9.1.3. Situace na českém kapitálovém trhu v roce 2003

Hned na začátku roku také Komise udělila 25 pokut emitentům kótovaných cenných
papírů, a to za nedostatky ve výroční zprávě za rok 2004. Nejčastější chybou, které se
dopouštěli, bylo nedostatečné či zcela žádné uvedení principů odměňování, především za
auditorské služby. Pokuty se pohybovaly v rozmezí 25 až 200 tis. Kč, celková hodnota
převýšila 1.5 mil. Kč179.
Komise musela přerušit řízení ohledně žádosti společnosti UNIVYC, a.s. o udělení
povolení k činnosti centrálního depozitáře, neboť společnost provedla změnu ve výchozích
předpokladech obchodního plánu, čímž nesplnila nutné podmínky pro vyhovění žádosti.
V tomto roce se na našem kapitálovém trhu přestal používat cenový index PX 50, který
byl hlavním indexem pražské burzy. „K datu 20. 3. 2006 byl ukončen výpočet burzovních
indexů PX 50 a PX-D. Jejich nástupcem se stal index PX, který ve svém vývoji spojitě
navázal na vývoj indexu PX 50.“ (Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem 2006,
ČNB, dostupné na www.cnb.cz)

176

Viz Tisková zpráva; Churning, Praha, 8.2.2006, dostupné na www.sec.cz
Vytvořeno podle vzoru britského dozorového orgánu Financial Services Autority (FSA)
178
Viz Tisková zpráva; Nový televizní seriál „Osobní finance“, Praha, 16.3.2006, dostupné na www.sec.cz
179
Viz Tisková zpráva; Komise uložila pokuty emitentům za nedostatky ve výročních zprávách, Praha,
26.1.2006, dostupné na www.sec.cz
177
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Pro emitenty kótovaných cenných papírů byl rok 2006 zlomový v oblasti plnění
informační povinnost, neboť prvně se účetní závěrky měly vypracovávat podle
mezinárodních účetních standardů (International Financial Reporting Standards, IFRS).
Vzhledem k tomu, že emitenti byli s tímto požadavkem seznámeni dlouhodobě dopředu,
nebyl přechod na IFRS nijak problematický. Důraz byl kladen především na popis
hospodářské situace k zajištění srovnatelnosti dat za minulá období. Tím bychom se měli
přiblížit úrovni národních účetních standardů USA, Japonska a Kanady v souladu s IFRS.
Vedle toho se od emitentů také začalo požadovat, aby se řídili Kodexem správy, což
zvyšuje důvěru investorů i bank, a aby vedení společnosti přizpůsobili principům OECD.
„Prohlášení společnosti o míře souladu její správy a řízení s Kodexem začlenilo v roce
2006 do své výroční zprávy za rok 2005 jedenáct z 88 emitentů kótovaných cenných
papírů, kteří ji předkládali.“ (Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem 2006, ČNB,
dostupné na www.cnb.cz)

9.1.4. Basel II.

Komise v tomto roce zahájila implementaci přístupů ke zvyšování stability a
transparentnosti finančního trhu formulovaných v nové Basilejské kapitálové dohodě,
v čemž ji pak během roku následovala ČNB. „První návrh nové koncepce vypracoval v
roce 1999 Basilejský výbor pro bankovní dohled (BCBS), poslední aktualizovanou verzi
zveřejnil BCBS v listopadu 2005 pod názvem „Mezinárodní konvergence měření kapitálu a
kapitálových standardů“.( Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem 2006, ČNB,
dostupné na www.cnb.cz) Cílem dohody je podpora stability finančního sektoru, které má
být dosaženo především přesnějším měření rizik a efektivnějším využitím kapitálu k jejich
pokrytí. V této souvislosti zde hraje velmi důležitou roli odpovědnost managementu. Za
tímto účelem by banky měly nově vytvářet rezervy pro operační a úvěrové riziko. Basel II.
stojí na třech základních pilířích. První definuje postupy pro měření rizik, druhý upřesňuje
kapitálové požadavky na krytí těchto rizik a třetí se zabývá transparentností trh, informační
otevřeností a dodržováním tržní disciplíny.
Pro Českou republiku byly však závazné až nové směrnice 2006/48/ES180 a
2006/49/ES181, které byly transformací Basel II. do komunitárního práva EU. Ty se od

180

Directive 2006/48/EC of the European Parliament and of the Council of 14 June 2006 relating to the
taking up and pursuit of the business of credit institutions (o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o
jejím výkonu).

91

původní koncepce lišily především tím, že uvedené postupy byly aplikovány jak na banky,
tak i na družstevní záložny, obchodníky s cennými papíry a v omezené míře také na
instituce elektronických peněz, zatímco původní dokument byl primárně určen pro
mezinárodně aktivní banky. Po dlouhodobém projednávání byly směrnice schváleny
Evropským parlamentem a Radou „EU, jejich konečná verze byla uveřejněna v Úředním
věstníku EU dne 30. června 2006. Podle závěrečných ustanovení obou směrnic měly
členské státy k 31. 12. 2006 přijmout příslušné vnitrostátní právní předpisy pro jejich
implementaci a od 1. 1. 2007 tyto předpisy používat.“ (Zpráva o výkonu dohledu nad
finančním trhem 2006, ČNB, dostupné na www.cnb.cz)

9.2. Vstup české národní banky do hry
„Integrace s sebou přinese úsporu nákladů pro stát i dohlížené subjekty a samotný
výkon dohledových činností se stane efektivnějším. Sjednocení regulatorního výkaznictví a
metodiky kontrolní činnosti, sladění postupů v licencování a lepší provázanost legislativy
se pozitivně projeví značným zjednodušením vykazovací povinnosti dozorovaných subjektů.
Nemalou výhodou bude i odstranění duplicit a překryvů v dohledu a jasné vymezení
odpovědnosti za dohled jak vůči veřejnosti, tak i vůči dozorovaným subjektům.“ Řekla
Michaela Erbenová, vrchní ředitelka ČNB, v rozhovoru pro Osobní finance182.
I když byl na proces integrace vyměřen relativně krátký čas, tak sloučení všech
dohledových institucí proběhlo hladce, aniž by došlo k obávanému poklesu výkonnosti a
tedy dočasnému oslabení dohledu.

9.2.1. Integrace regulace a dozoru do české národní banky

K 1. 4. 2006 byly všechny formy regulace sloučeny pod hlavičku České národní banky.
Tomuto dni předcházely rozsáhlé přípravy a to především přípravy organizační struktury
ČNB a technických aspektů integrace. Za tímto účelem byl zřízen projektový a realizační
tým. Pro výkon dohledu nad pojišťovnictví a penzijním připojištění, který doposud
vykonával Úřad státního dozoru, byla v ČNB zřízena nová sekce, sekce regulace a dohledu
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Directive 2006/49/EC of the European Parliament and of the Council of 14 June 2006 on the capital
adequacy of investment firms and credit institutions (o kapitálové přiměřenosti investičních podniků a
úvěrových institucí).
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Viz Sjednocený dohled již funguje, Hospodářské noviny 3.4.2006, dostupné na
http://www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/clanky_rozhovory/media_2006/cl_06_060403.html
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nad pojišťovnami, a pro agendu Komise pro cenné papíry a agendu penzijních fondů pak
sekce regulace a dohledu nad kapitálovým trhem. Do této sekce přešla také agenda týkající
se penzijních fondů, která příslušela Ministerstvu financí, ovšem s výjimkou kontroly
státního příspěvku na penzijní připojištění. Ta nadále zůstala v kompetenci ministerstva.
Dohled nad družstevními záložnami byl přesunut do stávající sekce bankovní regulace a
dohledu183.
Veškerou odpovědnost na přípravu zákonů upravujících finanční trh převzalo
Ministerstvo financí, tedy i zákonů z oblasti bankovnictví, o což se od této doby starala
ČNB. Té od této chvíle připadlo vydávání veškerých prováděcích právních předpisů pro
finanční trh. Na přípravě primární i sekundární legislativy mají spolupracovat obě
instituce.
Pro vypořádání se s technickými aspekty integrace se bankovní rada ČNB rozhodla
navýšit rozpočet o 130 mil. Kč184. Většina byla určena na pokrytí zvýšených osobních
výdajů z důvodu přechodu zaměstnanců KCP, ÚDDZ a ÚDPP do ČNB. Pro úspěšnou
integraci bylo nutné do ČNB přesunout co nejvíce kvalitních odborníků a většinu středního
managementu185. Pro dosažení základního cíle integrace, zjednodušení systému, došlo
vedle přesunu zaměstnanců také k sloučení všech informačních databází. „Převzali jsme
informační systémy a úspěšně otestovali jejich funkčnost na našich IT systémech. Bez
problémů by mělo také fungovat propojení z našeho webu s webem KCP, který postupně
začleníme do webu ČNB.“ Řekla Michaela Erbenová, vrchní ředitelka ČNB, v rozhovoru
pro Osobní finance186.

9.2.2. Činnost ČNB jako jediného regulátora

Ve chvíli kdy veškeré informace již byly pod jednou střechou, mohla ČNB konečně
začít s prvním krokem kupředu a to bylo výkaznictví. Do této doby bylo povinností všech
účastníků trhu zasílat zákonem požadované informace na několik míst. Právě v této oblasti
se očekávaly největší úspory financí i času jak pro subjekty tak pro stát. Kromě vnitřní
integrace bylo potřeba vytvořit komunikační vazby na nové úrovni ve vztahu ČNB
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Viz Informace o integraci dohledu nad finančním trhem, CNB, dostupné na www.cnb.cz
Což odpovídá navýšení o 6% vzhledem k původně plánovaným výdajům bez zohlednění integrace.
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Přibližně se jednalo o 150 zaměstnanců nově příchozích zaměstnanců do ČNB.
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Viz Sjednocený dohled již funguje, Hospodářské noviny 3.4.2006, dostupné na
http://www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/clanky_rozhovory/media_2006/cl_06_060403.html
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s pražskou burzou a RM-Systémem, i tady však již existovaly vyšlapané cestičky od
zaniklých regulatorních institucí, což situaci velmi ulehčilo.
Od 1. 4. 2006 začal fungovat Výbor pro finanční trh, který byl zřízen jako poradní
orgán ČNB. Výbor se skládá ze sedmi členů. Tři volí rozpočtový výbor poslanecké
sněmovny na základě návrhů profesních organizací působících na finančním trhu, dva
jmenuje ministr financí, jeden je vybrán z bankovní rady ČNB a posledním je finanční
arbitr. Rozmanité složení výboru tak má zajistit zastoupení všech názorů a tak hájit zájmy
jak trhu, tak i státu a všech subjektů finančního trhu.
Na jedné straně ČNB přijala velkou výzvu, když převzala dohled nad celým tuzemským
trhem, tedy cca nad 240 subjekty, na druhé straně blížící se vstup České republiky do
eurozóny ji měl zbavit jedné z nejdůležitějších funkcí, kterou je starost o měnovou
politiku. Fluktuace pracovních činností ale nijak nepřetížila síly ČNB, která se vedle nově
svěřených povinností stihla plně věnovat také svým běžným činnostem jako je sledování
peněžního oběhu, vedení platebního styku, emise nebo správa oběživa.
Po zvládnutí praktických stránek integrace věnovala ČNB zbytek roku 2006 hlavně
analýzám, ve kterých se snažila optimalizovat sjednocení výkaznictví a kontrolní činnosti,
sladit postupy v licencování a zlepšit provázanost legislativy.

9.2.3. První dojmy z integrace

„Fungovat "v novém' jsme začali opravdu rychle a myslím, že i dobře… myslím, že
nejdůležitější je to, že jsme prakticky nepřerušili činnost. Je snad pochopitelné, že naše
kontrolní činnost byla trochu nižší, ale celkově byl i měsíc duben zcela rozsahově
srovnatelný s předchozím obdobím. To svědčí o naší adaptaci asi nejlépe.“ Řekl Pavel
Hollmann v rozhovoru pro Finančního poradce187.
Odborná veřejnost ocenila především manažerské výkony všech zúčastněných institucí,
neboť integrace nebylo pouze systémově náročnou akcí. Bylo nutné, aby veškeré změny
proběhly za chodu, tedy aby nebyl ovlivněn výkon dohledu, stabilita finančního trhu nebo
provoz ČNB. „Ve výkonu dohledu nad jednotlivými sektory finančního trhu byla
zachována kontinuita.“ (Tůma,Z.; Integrace dohledu - dobře zahraný první poločas,
Ekonom 24.5.2007, dostupné na www.cnb.cz)

187

Viz Nejlepší DOHLED je komplexní POHLED, FP-finanční poradce 22.5.2006, dostupné na www.cnb.cz
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Integrace regulace dohledu nad kapitálovým trhu do centrální banky přináší jak výhody
tak i nevýhody. Na jedné straně je velmi vhodným kandidátem pro výkon regulace celého
finančního trhu. „Jako aktivní účastník trhů disponuje odborníky pro řadu konkrétních
oblastí, kteří mohou dozoru okamžitě konzultovat složitější věcné otázky. Může kombinovat
informační zdroje pro dozor se zdroji, které užívá pro měnovou politiku. Konečně ČNB
zprostředkovává bezhotovostní platební styk, organizuje clearingové centrum a vede též
evidenci krátkodobých dluhopisů.“ (Havel, J.; Dilemata českého dozoru finančních trhů,
2004, dostupné na www.ies.fsv.cuni.cz) Na druhé straně je centrální banka svazována
svými povinnosti vůči státu. „Dohled není primárním cílem centrální banky, tím je
odpovědnost za měnové otázky. Z toho lze odvozovat potenciální konflikt cílů centrální
banky. Tento konflikt je chápán v tom, že pokud centrální banka bude v situaci, kdy bude
volit mezi monetárním a dohledovým cílem, může dát přednost cíli primárnímu.“(Havel, J.;
Dilemata českého dozoru finančních trhů, 2004, dostupné na www.ies.fsv.cuni.cz)
V situacích, kdy musí centrální banka volit kompromis mezi ochranou účastníků
finančního trhu a zájmy státu, se může takový systém regulace zdát kontraproduktivní.
Základními kameny integrovaného dozoru by mělo být sjednocení požadavků na
regulované subjekty, jednotné vystupování vůči třetím stranám a sjednocení stanovisek.
Problémy mohlo nastat v otázkách produktů nebo činností, jejichž charakter jednoznačně
neříká, do které ze sekcí spadají. Takové situace je potřeba řešit raději případ od případu,
ale do budoucna vytvořit jednotný postup, který bude ČNB zastávat. Největší pastí, do
které se může regulátor dostat, je přeregulování trhu. Pravdou zůstává, že někdy je trh
schopný se o sebe postarat sám lépe než to dokáže svrchovaná instituce, a proto je potřeba
ponechat konkurenčnímu prostředí dostatečnou volnost. A to budiž radou do budoucna i
pro novou podobu ČNB.
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10. Závěr
K 1. 4. 1998 byl svěřen dohled nad českým kapitálovým trhem do rukou Komise pro
cenné papíry. Předchozí kontrola Ministerstvem financí se ukázala jako nedostatečná,
musela být proto vytvořena instituce s nadstandardními pravomocemi. Hned ale vyvstaly
dvě otázky, a to zda takový orgán může být dostatečně nezávislý, když je financován ze
státního rozpočtu, a jak vybírat vedoucí management, aby nedocházelo ke střetům zájmů.
Bylo sice nutné na tyto pozice dosadit jedince s profesionálními zkušenostmi, tedy nejlépe
zaměstnance Ministerstva financí či ČNB, ale bez závazků vůči jiným institucím. Na
začátku se Komise nezhostila své role příliš dobře.
Hlavní problémem bylo, že první preziduim postrádalo potřebné právnické vzdělání.
Všechna obvinění, která se ale snesla na hlavu Komise, nebyla zdaleka oprávněná.
„Ekonomové, právníci, žurnalisté i široká veřejnost požadují po finančním dozoru často to,
co dozor poskytovat nemůže, a naopak nevnímají dostatečně to, co dozor poskytovat má.
Investoři volají po jistotách a garancích. Po každé finanční katastrofě se vyrojí úvahy o
selhání státních institucí.“ (Havel, J.; Dilemata českého dozoru finančních trhů, 2004,
dostupné na www.ies.fsv.cuni.cz)
Komise byla vhozena do systému zahlceného subjekty, které dosud nepodléhaly skoro
žádné kontrole, neplnily své finanční závazky, deklarovaly lživé informace, či zneužívaly
svěřené prostředky. Bylo proto nutné očistit kapitálový trh od subjektů, kterým přístup na
trh nikdy neměl být umožněn. „V procesu české transformace, při přechodu od jednoho
typu hospodářského řádu k druhému, došlo k narušení řádu transformace samotné. Došlo
k němu proto, že v jeho základu leželo podcenění vztahu mezi etikou a racionalitou.
Převládalo přesvědčení, že etika je spojena s dodatečnými vícenáklady, které si alespoň
prozatím nemůžeme dovolit. Představa, že je třeba nejprve co nejrychleji uskutečnit
distribuci majetku do soukromých rukou a teprve potom se začít starat o etiku a řád v
hospodářství, kultivovat nové vlastníky, nemá oporu v modelech opakovaných her
simulujících chování účastníků trhu a také se již v praxi prokázala jako mylná.“ (Mlčoch,
L.; Zastřená vize ekonomické transformace, Karolínum, Praha, 1997)
První úkolem Komise se tak stal proces přelicencování. Omezené možnosti Komisi
přinutily provést přelicencování plošně, což samozřejmě nepokládám za ideální, ale jiné
cesty nebylo. Na trhu tak zůstaly pouze zdravé subjekty a pro nově příchozí byly
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stanoveny minimální požadavky na organizační, personální a materiální zajištění činnosti
obchodníka s cennými papíry.
Po roce 2000 se situace uklidnila. Byla vypracována analýza zabývající se otázkou, proč
docházelo v předešlých letech nejčastěji k úpadkům a jak takovým situacím předcházet,
aby byla zachována stabilita trhu. Také nastal čas novelizací a harmonizace české
legislativy s evropskými standardy. To všechno souviselo s přípravami na členství České
republiky v Evropské Unii, které Komise zahájila v dostatečném časovém předstihu.
Za účelem prohlubování mezinárodních vztahů Komise uzavírala bilaterální dohody o
výměně informací a věnovala se spolupráci s mezinárodními organizacemi IOSCO a
CESR.
Nástup internetové éry nebyl žádným překvapením a Komise jej dokázala patřičně
využít. Ve spolupráci se Střediskem cenných papírů a Burzou vytvořila elektronické
formuláře pro plnění informační povinnosti emitentů a také se zúčastnila mezinárodního
projektu na potlačování podvodů na internetu.
Velkou pozornost věnovala Komise osvětě veřejnosti. Zde odváděla skvělou práci.
Vytvořila program Rádce investora, který každý rok zdokonalovala. Účastníci trhu měli
přístup k veškerým informacím na webových stránkách Komise. D dispozici jim byly jak
veškeré tiskové zprávy, výroční zprávy, metodiky, tak i rady jak investovat, pravomocná
rozhodnutí, seznamy cenných papírů či rizikových subjektů. Dále mohli také komunikovat
přímo s Komisí pomocí zelené linky či help desk. Po vzoru západních evropských států
Komise vytvořila Kodex správy a řízení společností založený na principech tzv. corporate
governance vydaného OECD, který měl nastavit jednotná pravidla řízení společností podle
mezinárodních standardů a posílit tak důvěru investorů.
Z povinností účastníků trhu byla jistě tou nejdůležitější informační povinnost. Přísná
kontrola deklarovaných dat vedla subjekty k odpovědnosti a již v roce 2002 splnili téměř
všichni emitenti svou informační povinnost včas a v řádné formě. Díky důsledné práci
Komise byla každý rok ukládána stále nižší úroveň sankcí. Pozornost byla věnována spíše
vleklých soudním sporům týkajících se případů z doby privatizace, které bylo třeba dořešit.
Situace na kapitálovém trhu byla poměrně stabilní. Problémem byl jen nerostoucí objem
primárních emise, a i když se Komise snažila tento trend změnit. Za účelem rozvoje našeho
kapitálového trhu byl v roce 2001 zahájen obchod s deriváty, Komise také podporovala
nové investiční instrumenty a služby.
Vstup České republiky do Evropské Unie znamenal především otevření dveří moderním
formám investování a zahraničním podnikatelům, kteří začali plně využívat možností
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evropského pasu. Členství s sebou nepřineslo žádná nečekaná překvapení, legislativně
jsme byli dostatečně připraveni a ani účastníci trhu neměli problémy s adaptací na nová
pravidla. „Investoři na českém trhu cenných papírů by primárně neměli být chráněni státní
regulací, ale především konkurencí mezi emitenty a obchodníky s cennými papíry a
redistribucí informací, které jsou pravdivé a srozumitelné podle mezinárodních účetních
norem. Naopak významnější roli státu bychom očekávali v oblasti nelegálních obchodů,
kde regulatorní instituce v České republice vystupují velmi váhavě a pasivně.“ (Musílek,
P.; Finanční trhy : instrumenty, instituce a management, VŠE, Praha, 1994)
V roce 2003 byla zahájena diskuse o integraci regulace a dohledu, ale je nutno říci, že
první návrh na integraci byl podán již o více než rok dříve Františkem Jakubem.
Ministerstvo financí ho tehdy odmítlo s odůvodněním, že je ještě příliš brzo188. Výbor pro
koordinaci dozoru nad finančním trhem tedy až teď naplánoval dvoufázové sjednocení. V
první fázi se mělo jednat o integraci dohledu nad bankami a dozoru nad družstevními
záložnami do České národní banky. Zároveň se plánovala integrace státního dozoru nad
kapitálovým trhem se státním dozorem v pojišťovnictví a penzijním připojištění do
Komise pro cenné papíry. To vše do roku 2005. Ve druhé fázi nakonec vytvořit jednotný
systém po vzoru Velké Británie sloučením KCP s ČNB a to během let 2009–2010. Jenže
10. 8. 2005 Komise zveřejnila analýzu jiných tří variant uspořádání integrace dozoru a
nakonec byl zvolen postup jednorázové integrace veškerých složek regulace do ČNB.
„Dohled nad finančním trhem v ČR byl k 1. dubnu 2006 integrován do České národní
banky (ČNB), která převzala agendu Úřadu státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním
připojištění (ÚDPP), Komise pro cenné papíry (KCP) a Úřadu pro dohled nad
družstevními záložnami (ÚDDZ).“ (Informace o integraci dohledu nad finančním trhem,
ČNB, dostupné na www.cnb.cz)
Integrace regulace do jedné instituce má svá pro i proti. Mezi námitky patří obava, že
jediný regulátor nebude schopný reagovat dostatečně rychle jako více specializovaných
institucí, dále že jeho pohled na subjekty trhu bude omezen, tedy nebude vnímat rozdíly
mezi jednotlivými firmami či rozlišovat rozsah obchodování. Hrozí také konflikt uvnitř
instituce, především když se jedná o centrální banku. Má své jednání podřídit snaze
zachovat měnovou stabilitu nebo cílům regulace? Pro mluví také mnoho argumentů.
Především integrace znamená zjednodušení struktury regulace, což přinese snížení nákladů
jak systému tak i účastníkům trhu. Odpadá duplicita kompetencí, je uplatňován jednotný
188

Z osobního rozhovoru s Ing. Františkem Jakubem, bývalým předsedou prezidia Komise pro cenné, Senát
České republiky, 18. 1. 2008.
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rovný přistup, jsou eliminovány mezery v regulaci, je lépe zvládána problematika
konglomerátů a také odpadá nekonzistence informačních databází. Navíc se tak zvyšuje
odpovědnost zaměstnanců této instituce, protože již nemůže docházet k přesouvání
složitějších a nevyřešených případů na jiné agentury.
Integrace orgány regulace a dozoru nad finančními trhy se dnes stává trendem v řadě
vyspělých zemí, ale až teprve budoucnost ukáže, zda se jedná o přínos. Co se týče
evropských zemí, dá se sjednocení regulatorních institucí vnímat jako nutnost pro
smazávání hranic mezi finančními trhy jednotlivých zemí. Jednotný evropský finanční trh
je jistě nevyhnutelnou „realitou zítřka“, protože jen tak můžeme získat lepší pozici
v konkurenčním boji s rozsáhlými trhy USA a Asie.
„Pro Českou republiku byla volba jasná, vzhledem k velikosti trhu nebylo potřeba, aby
se o něj staraly tři organizace, které generovaly neúměrné náklady. Takový systém nebyl
efektivní a šedé zóny a překryvy stejně nedokázal eliminovat. Jenže integrace do centrální
banky přirozeně vytváří střet zájmů, podle čeho se má ČNB rozhodnout mezi měnovou
politikou, systémovou ochranou a ochranou investora? Ochrana investora by měla být
svěřena jiné instituci, ale které? Možností je několik, vytvoření pozice finančního
ombudsman nebo rozšíření kompetencí finančního arbitra, který již existuje, či
Ministerstvo financí. V Evropské Unii silně převažuje trend fúzování mimo centrální
banku, tedy tzv. funkcionální model. Desintegrace je tedy nutná a to nejlépe do již
existující organizace. Hlavně ne nový úřad, to by byl velký omyl!“ (Z osobního rozhovoru s
Ing. Františkem Jakubem, bývalým předsedou prezidia Komise pro cenné, Senát České
republiky, 18. 1. 2008)
Regulace a dohled nad kapitálovými trhy budou jistě věčným tématem ekonomů po
celém světě.
Komise pro cenné papíry sehrála ve vývoji českého kapitálového trhu důležitou roli. I
když na počátku své existence často tápala v mlze, dokázala nakonec vytvořit potřebné
podmínky pro zahájení obchodování s cennými papíry na úrovni srovnatelné s ostatními
státy EU. Svou úlohu se naučila plnit dobře a stejně jako její vznik i její zánik byly zcela
nevyhnutelné. Komise pro cenné papíry se stala neodmyslitelnou součástí evoluce našeho
kapitálového trhu.
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