
Informační povinnosti subjektů finančního trhu vůči ČNB 

Abstrakt 
 

Informační povinnosti ukládané osobám činným na finančních trzích jsou jedním 

z nejdůležitějších mechanismů, na základě kterých mohou dohledové orgány náležitě naplňovat 

své pravomoci. V případě, že by subjektům finančních trhů nebyla informační povinnost 

uložena, byla by regulace jejich činnosti „slepá“. 

Rigorózní práce si klade za cíl důkladně předestřít teoretické základy, na nichž je 

informační povinnost postavena. Charakterizuje dohledové orgány na národní i unijní úrovni, 

vymezuje jejich pravomoci i nástroje používané při předkládání informací ze strany povinných 

subjektů. Na druhé straně jsou definovány znaky jednotlivých skupin povinných subjektů 

a právní rámec jejich činnosti. Zároveň práce neopomíjí s tématem blízce související 

problematiku ochrany spotřebitele, který je v prostředí finančních trhů výrazně slabší stranou 

zde vznikajících právních vztahů.  

Podrobně se rigorózní práce věnuje právním předpisům zakotvujícím informační 

povinnost do českého právního řádu, zejména zákonům upravujícím konkrétní sektory 

finančního trhu a podzákonným předpisům České národní banky, na jejichž základě povinné 

subjekty informační povinnosti plní. V této souvislosti nejsou zanedbány ani příslušné unijní 

legislativní akty, jež tvoří další z právních pramenů zakotvujících povinnost předkládání 

požadovaných informací České národní bance.  

Výsledkem podrobné analýzy právního rámce výkaznictví je vytvoření seznamů výkazů 

předkládaných jednotlivými skupinami povinných subjektů, včetně deklarování lhůt a jiných 

náležitostí, které musí být při plnění informačních povinností dodrženy. Podstatným prvkem 

vytvořených přehledů je jejich sektorová orientovanost, když samotná právní úprava zpravidla 

rozdělení dle skupin povinných subjektů jednoznačně nenabízí. 

Závěrečná část rigorózní práce je zaměřena na praktickou stránku procesu výkaznictví, 

když poskytuje aktuální statistická data a faktické údaje související s vykazováním povinnými 

subjekty. Na základě zjištěných podkladů jsou v závěru rigorózní práce identifikovány zdroje 

největšího počtu chyb ve výkazech a zároveň je obecně navrženo, jakým směrem by se 

výkaznictví subjektů finančního trhu vůči České národní bance mohlo dále ubírat. 
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