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Úvod  

Ačkoliv je Česká republika tržní ekonomikou, jejíž podstatou je určování cen na základě 

střetu nabídky s poptávkou a která je prostředím konkurenčním, na vyhovující regulaci některých 

oblastí samotné tržní mechanismy nestačí. V této souvislosti nastavuje mantinely trhů v podobě 

právních předpisů stát, přičemž dohled nad plněním těchto pravidel je svěřen příslušným orgánům 

podle zaměření konkrétních trhů. V případě trhů finančních je orgánem dohledu Česká národní 

banka, v jejíž působnosti je centrální dohled nad finančními trhy již více než 15 let soustředěn.   

Aby mohl být dohled Českou národní bankou vykonáván řádným způsobem, musí být 

o činnosti subjektů na finančních trzích náležitě informována. Vzhledem k tomu, že záměr 

sledovaný regulátorem je často ve střetu se zájmy jednotlivých dohlížených subjektů, nelze 

z logiky věci z jejich strany předpokládat dobrovolné či konsenzuální předávání potřebných údajů. 

Povinnost poskytovat České národní bance dostatečné podklady jim tedy musí být uložena 

právními předpisy autoritativně ze strany státu jakožto regulátora, aby byla nezpochybnitelná 

a vymahatelná. V důsledku toho jsou do českého právního řádu zakotveny jednotlivé dílčí 

informační povinnosti ukládané subjektům finančních trhů. Nejedná se ale o kodifikovanou oblast 

práva, a tedy „střípky“ povinností lze nalézt v různých právních předpisech rozličného zaměření 

i právní síly.  

Primárním cílem předkládané rigorózní práce je zejména studovat, analyzovat, a případně 

vyložit právní úpravu zabývající se informačními povinnostmi subjektů na českých finančních 

trzích. Za tímto účelem je však nejprve třeba charakterizovat příslušné státní instituce, jejichž 

činnost s výkonem dohledu nějakým způsobem souvisí, a vymezit jejich pravomoci. Na druhé 

straně musí být popsány také samotné osoby plnící informační povinnost, a případně další dotčené 

entity. Teoretický vhled do tématu je nezbytný, jelikož právní úprava předpokládá znalost 

základních specifik postavení všech zúčastněných osob, za účelem provedení relevantní analýzy 

souvisejících předpisů je tedy definování teoretických východisek nutné.  

Hlavním záměrem sledovaným při zkoumání relevantních právních předpisů je vytvořit si 

ucelený náhled na komplex informačních povinností a následně jej rozdělit dle jednotlivých 

sektorů finančního trhu. Vzhledem k tomu, že informační povinnosti nejsou upraveny centrálně 

pro konkrétní skupiny subjektů finančních trhů, nýbrž jsou roztříštěny napříč českým právním 

řádem, dílčím cílem, jenž bude v průběhu zpracování práce sledován, bude seskupit jednotlivé 

informační povinnosti či dokonce konkrétní výkazy podle sektorové příslušnosti jejich adresátů. 

Podaří-li se tento cíl naplnit, bude možné využít zjištěné poznatky jako přehledný seznam 

konkrétních povinností členěný podle sektorů finančních trhů. 
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 Sekundárním cílem této práce je nahlédnout do problematiky plnění informační povinnosti 

subjekty finančních trhů v praxi, přičemž v ideálním případě by se reálný stav plnění informační 

povinnosti neměl od teoretických pravidel příliš lišit. Za tímto účelem budou zvoleny vhodné cesty 

pro získání dostatečných faktických dat o procesu vykazování. V případě, že bude získán 

dostatečný objem takových informací, budou identifikovány nejproblematičtější fáze zkoumaných 

procesů, načež budou navrženy zlepšující opatření. 

Za účelem naplnění výše uvedených cílů budou v teoretické části využity zejména popisné 

a výkladové metody, jež budou aplikovány na relevantní českou právní úpravu. V souvislosti 

s cílem práce rozčlenit jednotlivé informační povinnosti podle sektorů finančního trhu, jejichž jsou 

konkrétní subjekty součástí, budou zároveň porovnány právní úpravy účinné pro jednotlivé sektory 

finančního trhu, přičemž budou identifikovány a zdůrazněny případné odlišnosti mezi nimi. Pro 

zkoumání faktického stavu výkaznictví na finančních trzích bude navázána spolupráce 

s dohledovým orgánem (Českou národní bankou), načež konkrétní metoda sběru dat vycházející 

z navázané spolupráce bude zvolena až na základě konzultace s protistranou.  

 Hlavním pramenem informací budou právní předpisy účinné v době zpracování rigorózní 

práce, přičemž hlavní těžištěm relevantních informací budou pravděpodobně především 

podzákonné předpisy vydávané Českou národní bankou jakožto dohledovým orgánem na 

finančních trzích. Opomenuta ale jistě nebude ani zákonná úroveň, na které jsou zakotveny 

zejména základní pravidla činnosti subjektů operujících na finančním trhu. Významným zdrojem 

aktuálních údajů dále budou internetové stránky entit zainteresovaných v procesu výkaznictví, a to 

na české i evropské úrovni. Nepřehlédnutelnou výhodou internetových zdrojů jsou zejména jejich 

aktuálnost a často také lepší strukturovanost, což jsou vlastnosti napomáhající snazšímu pochopení 

problematiky a její srozumitelnější interpretovatelnosti.  

Z hlediska strukturování této rigorózní práce budou úvodem rozebrány základní instituty 

související s tématem práce včetně charakteristiky dohledových orgánů na národní i evropské 

úrovni. Jejich vymezení je nezbytné pro ujasnění rolí a pravomocí daných institucí, přičemž právě 

přidělené kompetence a obsah zaměření činnosti dohledových orgánů určují charakter finančních 

trhů. Činnost a aktivita České národní banky i evropských dohledových orgánů v důsledku 

ovlivňují reálné fungování daného prostředí. 

Vedle uvedených orgánů bude v rámci teoretického úvodu vymezen také samotný finanční 

trh, jeho vlastnosti a prvky. Ve vztahu k definici finančního trhu je důležitým faktorem 

nepochybně historický vývoj regulace dané oblasti, která tudíž rovněž bude alespoň stručně 

nastíněna. Zejména v souvislosti s integrací finančního trhu na úrovni Evropské unie je evoluce 
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sledovaného prostředí značně dynamická, přičemž také nároky na finanční trhy do budoucna jsou 

neskromné a soustavně narůstají, což je ale z mého pohledu nepochybně správné a velice potřebné.  

 Velká pozornost je při kladení požadavků na úpravu finančních trhů upřena na ochranu 

spotřebitele a její rozšiřování. Významná informační nerovnost mezi subjekty finančního trhu 

musí být alespoň částečně zmírňována, k čemuž by právě regulace tohoto prostoru měla přispívat. 

S tématem informační nerovnosti blízce souvisí odlišení silnějších a slabších stran právních 

vztahů, které v prostředí finančních trhů vznikají, mění se či zanikají a které jsou těchto trhů 

součástí. Jednou z takových slabších stran je nezpochybnitelně spotřebitel, jemuž by tedy měly 

být k dispozici dostatečně účinné prostředky ochrany. Právě nástroji ochrany spotřebitele 

zakotvenými v právním řádu se budeme samostatně věnovat v závěru první části této práce, 

přičemž prostor bude věnován jak ochraně institucionální v podobě finančního arbitra, tak jiným 

mechanismům sledujícím zmírnění nerovnováhy mezi spotřebiteli a poskytovateli finančních 

služeb.  

 Druhá část práce bude soustředěna již na samotný dohled vykonávaný Českou národní 

bankou nad subjekty na finančních trzích, jeho zakotvení v českém právním řádu, celkové náplni 

i jednotlivým složkám. Opomenuty nebudou ani cíle a vůdčí myšlenky, které určují směr 

a hodnotové zakotvení dohledu jako takového.  

 Dále bude pozornost zaměřena na dohlížené subjekty, kterými jsou banky, spořitelní 

a úvěrní družstva, subjekty kapitálového trhu, pojišťovny, subjekty penzijní oblasti, směnárny, 

platební instituce, instituce elektronických peněz a další osoby z oblasti platebního styku. 

Jednotlivé skupiny budou stručně charakterizovány, přičemž hlavním zdrojem jejich vymezení 

a zařazení budou především sektorové právní předpisy, jež převážně upravují činnost uvedených 

subjektů. 

 Obsahem následující třetí části rigorózní práce bude informační povinnost dříve 

vymezených subjektů finančního trhu. Úvodem budou definovány související důležité termíny 

a pojmy, načež naváže kapitola věnovaná hlavnímu podkladu, na základě kterého Česká národní 

banka vykonává dohled, a to dohledové statistice. V této souvislosti bude detailně rozebrán právní 

základ dohledové statistiky, kterým jsou převážně vyhlášky České národní banky upravující plnění 

informační povinnosti konkrétních skupin povinných subjektů. Na této úrovni by měly být 

popsány již konkrétní výkazy a formuláře, prostřednictvím kterých povinné subjekty svou 

informační povinnost plní. Z důvodu rozsáhlosti relevantní právní úpravy lze očekávat, že kapitola 

věnovaná dohledové statistice bude poměrně robustní.  
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 Vedle právních předpisů, na jejichž základě je sestavována dohledová statistika, upravují 

konkrétní informační povinnosti povinných subjektů také předpisy unijní a sektorově zaměřené 

zákony, které rovněž nebudou v rámci třetí části práce opomenuty.  

 Záměrem závěrečné, čtvrté části rigorózní práce, je nahlédnout do faktického fungování 

dříve popsaných teoretických procesů v praxi a zdokumentovat jej. Za tímto účelem bude 

v ideálním případě navázána spolupráce s Českou národní bankou, která je jako centrální 

dohledový orgán příslušnou osobou, jež může mít relevantní zkušenosti s výkaznictvím z pozice 

regulátora. Na základě získaných praktických zkušeností a dat popisujících procesy výkaznictví 

budou porovnány teoretické ideály a samotná praxe plnění informační povinnosti subjekty 

finančních trhů v České republice. 
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1. Základní instituty  

Nezbytným podkladem každé důkladnější analýzy určité problematiky je vymezení 

základních institutů v dané oblasti relevantních. Ani v této rigorózní práci tomu nebude jinak a na 

úvod budou detailně rozebrány zejména instituce vykonávající dohled nad subjekty na finančních 

trzích, přičemž pozornost bude věnována jak českému národnímu dohledovému orgánu, tak 

institucím bdícím nad finančními trhy na úrovni Evropské unie. Opomenut by neměl být ani pojem 

finančního trhu jako takového a jeho vymezení, o něž bude opírána většina dalších navazujících 

témat.  

Dále bude vyčleněn prostor na alespoň povrchní popis aktuální míry ochrany spotřebitele 

na finančních trzích. Tato velice dynamicky se vyvíjející oblast bude nahlížena zejména z pohledu 

institucionální ochrany spotřebitele v podobě finančního arbitra, ale zdůrazněny budou i další 

ochranné mechanismy, které český právní řád spotřebiteli nabízí.  

 

1.1. Česká národní banka 

Česká národní banka (dále jen „ČNB“) je centrální bankou České republiky, jejíž existence 

je zakotvena již v čl. 98 Ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky (dále jen „Ústava 

ČR“), ve které je také stanoven její hlavní cíl, jímž je péče o cenovou stabilitu. Činnost, 

organizační struktura a pravomoci jsou konkretizovány primárně zákonem č. 6/1993 Sb., o České 

národní bance, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoČNB“), ale dílčí úpravu nalezneme 

v mnoha dalších právních předpisech. ČNB je kromě plnění svého hlavního cíle také orgánem 

dohledu nad finančním trhem a orgánem příslušným k řešení krize na finančním trhu.1 S ohledem 

na rozličné pravomoci, které jsou ČNB přiznávány, se mění i její postavení:  

a) v souvislosti s výkonem činnosti za účelem péče o cenovou stabilitu je institucí 

se samostatným rozpočtem, která není ústředním správním úřadem a organizační složkou státu,2 

b) v souvislosti se svými pravomocemi dohledu nad finančním trhem je správním úřadem. 

Dle judikatury Ústavního soudu3 lze do činnosti ČNB zasahovat zákonem, který ale nesmí 

být v rozporu s péčí o stabilitu měny. V této souvislosti je nutno ČNB považovat za nezávislou 

(institucionálně, instrumentálně, personálně, organizačně a finančně).4 

                                                 
1 1. ČNB - Česká národní banka. O ČNB. Česká národní banka. [online] Copyright © ČNB 2021 [cit. 09. 03. 2021]. 

Dostupné na adrese: https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/. 
2 KARFÍKOVÁ, M. a kol., Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, 356 s., ISBN 

978-80-7552-935-0, str. 54. 
3 Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 59/2000 ze dne 20. 6. 2001 (ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 28/2001 

Sb.). 
4 KARFÍKOVÁ, M. a kol., Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, 356 s., ISBN 

978-80-7552-935-0, str. 54. 

https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/
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1.2. Evropský systém centrálních bank a Eurosystém 

Evropská centrální banka (dále jen „ECB“) společně s bankami členských států vytváří 

Evropský systém centrálních bank (dále jen „ESCB“) a zároveň tvoří ECB s těmi z centrálních 

bank členských států, jejichž měnou je euro, Eurosystém.5 Hlavním cílem ESCB deklarovaným 

SFEU je udržování cenové stability.6 Zároveň podporuje hospodářské politiky na národních 

úrovních a napomáhá plnění jejich cílů. Zákon o ČNB ve svém ustanovení § 1a deklaruje, že ČNB 

je podle SFEU a podle Protokolu č. 4 o statutu ESCB a ECB7 (dále jen „Statut“) součástí ESCB, 

z čehož vyplývá, že také ČNB sleduje naplňování cílů ESCB. Tato skutečnost je obdobně 

stanovena v ustanovení čl. 14.3. Statutu, který dále deklaruje, že Národní centrální banky „jednají 

v souladu s obecnými zásadami a pokyny ECB“. Kontrolou a přijímáním nezbytných opatření 

k zajištění dodržování obecných zásad a pokynů dále Statut pověřuje Radu guvernérů ECB. 

Z citovaného ustanovení Statutu vyplývá nadřazenost ECB nad vnitrostátními centrálními 

bankami, což je zejména u zemí, které nejsou součástí eurozóny, předmětem mnohých diskuzí 

o autonomii centrálních bank. Z mého pohledu se jedná o nešťastnou a velmi podstatnou 

nejasnost, jelikož centrálním bankám jsou svěřeny významné pravomoci. Nejen v souvislosti 

s touto skutečností by bylo vhodné, kdyby byla autonomie či podřízenost dána dostatečně najisto.   

Eurosystém je dle čl. 1 Statutu tvořen ECB a národními centrálními bankami států EU, 

které již zavedly euro. Vznik Eurosystému je datován ke dni 1. 1. 1999. Čtyřmi základními úkoly 

Eurosystému jsou provádění měnové politiky, provádění devizových operací, držení a spravování 

oficiální devizové rezervy států eurozóny a podporování plynulého fungování platebních 

systémů.8 Teritoriální vymezení států, jež jsou součástí Eurosystému, je označováno jako 

eurozóna. 

 

1.3. Evropská centrální banka 

ECB plní roli centrální banky pro státy EU, jež jsou členy měnové unie. Nyní je tedy ECB 

centrální bankou 19 zemí EU, které používají euro. Její heslo zní „Staráme se o to, aby ceny byly 

stabilní a banky bezpečné“ neboli v originále „We keep prices stable and your money safe“. Jak 

vyplývá z hesla ECB, její hlavní cíl je stejný jako v případě ČNB, a to udržovat stabilní hladinu 

cen, konkrétně je inflace cílována pod 2 %. Zároveň je ECB bankou dohledu v rámci eurozóny, 

                                                 
5 Čl. 1 Protokolu č. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie (konsolidované znění). 
6 Čl. 282 Smlouvy o fungování Evropské unie (konsolidované znění). 
7 Protokol č. 4 o statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky. [online] [cit. 17. 01. 2022] 

Dostupné na adrese: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:12016M/PRO/04. 
8 EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA. Evropská centrální banka, Eurosystém, Evropský systém centrálních bank. 

2009, ISBN 978-92-899-0385-1. [online] [cit. 17. 01. 2022]. Dostupné na adrese: 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/escb_cs_webcs.pdf. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:12016M/PRO/04
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/escb_cs_webcs.pdf
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přičemž nad bankami provádí konzistentní a standardizovaný dohled.9 Další z oblastí činností 

prováděných ECB je udržování finanční stability, které prakticky může spočívat například 

v monitorování vývoje trhů a existujících rizik, sledování výkyvů na trzích akcií nebo propadů cen 

bydlení a z toho plynoucí vydávání doporučení národním orgánům, popřípadě přímo evropským 

občanům. V neposlední řadě se ECB věnuje přeshraničnímu platebnímu styku a transferu peněz 

mezi jednotlivými členskými státy, ale i vně EU.  

ECB byla ustavena ke dni 1. června 1998 a její prezidentkou je v současné době Christine 

Lagardeová, která tuto pozici zastává od listopadu 2019. ECB je při výkonu svých pravomocí 

nezávislá, disponuje právní subjektivitou a má vlastní rozpočet.10 Rozhodovacími orgány ECB 

jsou Rada guvernérů a Výkonná rada. Statut dále doplňuje ještě další rozhodovací orgán ECB, a to 

Generální radu, jejíž postavení je však vůči Radě guvernérů a Výkonné radě spíše poradního 

charakteru. 

1. Rada guvernérů je složena z šesti členů Výkonné rady a z guvernérů národních 

centrálních bank 19 zemí eurozóny. Pravomoc Rady guvernérů spočívá zejména 

v přijímání obecných zásad a důležitých rozhodnutí, určování měnové politiky 

eurozóny,11 rozhodování v oblasti bankovního dohledu a vykonávání dalších 

pravomocí jí svěřených.12  

 

2. Výkonná rada je dle ustanovení čl. 283 SFEU složena z prezidenta a viceprezidenta 

ECB a dalších čtyř členů. Výkonná rada není sborem zástupců členských států, ale 

odborným orgánem na nadnárodní úrovni, jehož koncepce v podobě seskupení 

pouze šesti členů může náležitě přispět k větší akceschopnosti.13  

 

3. Generální rada, jejíž význam spočívá zejména v zapojení do rozhodovacích procesů 

rovněž těch států, které dosud nejsou součástí eurozóny. Pokud by euro přijaly 

všechny členské státy, Generální rada by měla být rozpuštěna.14 

                                                 
9 EUROPEAN CENTRAL BANK. [online] Copyright © [cit. 11. 03. 2021]. Dostupné na adrese: 

https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html. 
10 Čl. 282 Smlouvy o fungování Evropské unie (konsolidované znění). 
11 KRAJČÍKOVÁ L. Česká národní banka, právní postavení a náplň činnosti. Praha, 2018 [cit. 19. 05. 2021]. 

Diplomová práce. Právnická fakulta UK v Praze. Vedoucí práce prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc., s. 71. 
12 EUROPEAN CENTRAL BANK. Rada guvernérů. [online] Copyright © [cit. 11. 03. 2021]. Dostupné na adrese: 

https://www.ecb.europa.eu/ecb/orga/decisions/govc/html/index.cs.html. 
13 Čl. 283 SFEU. 
14 KRAJČÍKOVÁ L. Česká národní banka, právní postavení a náplň činnosti. Praha, 2018 [cit. 19. 05. 2021]. 

Diplomová práce. Právnická fakulta UK v Praze. Vedoucí práce prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc., s. 73. 

https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/ecb/orga/decisions/govc/html/index.cs.html
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ECB sídlí v Německu, konkrétně ve Frankfurtu nad Mohanem v moderní budově, která 

byla vystavěna v souladu s environmentálními trendy, oplývá systémem sběru a recyklace dešťové 

vody a rekuperačním systémem vytápění. Výrazný důraz na soulad s politikou ochrany životního 

prostředí a boje proti klimatické změně je proklamován v oficiálních informačních zdrojích ECB. 

Zároveň je tento postoj ECB zdůrazňován ve stanoviscích „ECB environmental statement“, která 

jsou vydávána v druhé polovině kalendářního roku každé 3 roky. Poslední bylo vydáno v říjnu 

2019.15 Zmínka tohoto aspektu zde není nahodilá, považuji ji za podstatnou, jelikož 

environmentální proudy skutečně významně hýbou celou Evropskou unií a jsou reflektovány také 

v činnosti orgánů, se kterými ochrana životního prostředí zdánlivě přímo nesouvisí, přičemž 

nejinak je tomu právě i v případě ECB. Tento faktor je z mého pohledu vhodné zohledňovat, 

jelikož ve výsledku může napomoci zvýšení důvěryhodnosti evropských orgánů jako celku, když 

jejich postupy nebudou navzájem v kolizi, ale budou konzistentní s unijní strategií nejvyšší 

úrovně.   

 

1.4. Finanční trh 

Pojem finančního trhu je třeba odlišovat od pojmu finančního systému. Zatímco finanční 

trh je definován jako   

a) „trh, na němž jsou nabízeny a poptávány finanční nástroje“ nebo jako 

b) „místo střetu nabídky relativně disponibilních peněžních prostředků v různých 

formách a poptávky po nich, na kterém kromě subjektů nabízejících a poptávajících 

tyto peněžní prostředky působí celá řada dalších, zvláštních druhů subjektů, které 

subjektům s relativním přebytkem a s relativním nedostatkem peněžních prostředků 

poskytují rozmanité služby související s právními vztahy, do kterých tyto subjekty 

na trhu vstupují,“16 

finanční systém je pojmem širším, když v jednom finančním systému může existovat více 

finančních trhů vzájemně odlišných. Finanční trh je tedy součástí finančního systému, přičemž 

finanční trh lze chápat jako středobod fungujícího finančního systému, jenž je pak součástí celého 

systému ekonomického. Jednotlivé druhy finančního trhu se liší podle finančních investičních 

nástrojů na tom kterém trhu obchodovaných (peněžní, dluhopisový či akciový trh), podle doby 

                                                 
15 ECB ENVIRONMENTAL STATEMENT 2019, published on 21 October 2019. [online] Copyright © [cit. 

11. 03. 2021]. Dostupné na adrese: 

https://www.ecb.europa.eu/ecb/orga/climate/green/html/ecb.environmentalstatement201910~5da457479d.cs.ht

ml. 
16 KARFÍKOVÁ, M. a kol. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, 356 s., ISBN 

978-80-7552-935-0, s. 206, 207. 

https://www.ecb.europa.eu/ecb/orga/climate/green/html/ecb.environmentalstatement201910~5da457479d.cs.html
https://www.ecb.europa.eu/ecb/orga/climate/green/html/ecb.environmentalstatement201910~5da457479d.cs.html
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splatnosti obchodovaných nástrojů (peněžní či kapitálový trh)17 nebo podle jiných kritérií. První 

jmenované dělení podle druhu obchodovaných nástrojů je však považováno zpravidla za základní 

například anglosaskou vědou a literaturou a je užíváno také ECB. 

Na finančním trhu lze v souladu s definicemi uvedenými výše identifikovat dva základní 

typy subjektů: poptávající a nabízející volné finanční prostředky. Je nutné si uvědomit, že jak 

instituce na finančním trhu nabízející své služby, tak osoby tyto služby využívající mohou 

zpravidla vystupovat i v opačné roli v závislosti na typu dané služby. Pro názornost si lze 

představit institut vkladu, kdy je osoba v pozici nabízejícího a instituce v pozici poptávajícího, 

a naproti tomu institut půjčky, kdy je naopak osoba v pozici poptávajícího a instituce v pozici 

nabízejícího. S ohledem na téma práce a v zájmu eliminace terminologických nejasností budou 

dále v práci pod pojmem subjekty finančního trhu míněny pouze subjekty institucionálního 

charakteru nabízející různorodé finanční služby a regulované a dohlížené ČNB, tedy 

poskytovatele finančních služeb. 

Funkce finančních trhů jsou následující:  

a) soustředění (akumulace, agregace) dočasně volných (disponibilních) peněžních 

prostředků, 

b) rozmisťování (alokace) dočasně volných peněžních prostředků do míst a oblastí, 

kde je jejich užití aktuálně nejefektivnější a nejpotřebnější, 

c) zapojování (mobilizace) dočasně volných peněžních prostředků do ekonomických 

procesů.18 

Výše popsané funkce finančních trhů tak spočívají v zajištění pohybu peněžních prostředků 

mezi subjekty působícími na daném trhu. Funkční významnost finančních trhů je 

nezpochybnitelná a její rozsah koresponduje s potřebou toto prostředí ze strany státu regulovat, 

aby byly chráněny oprávněné zájmy všech subjektů na trhu a zároveň aby tyto subjekty měly 

dostatečnou právní jistotu v souvislosti s vymezenými pravidly jejich činnosti. 

Stejně jako u kteréhokoliv jiného tržního prostředí je základním principem finančního trhu 

uspokojování potřeb. V tomto konkrétním případě tedy potřeb finančních, za které lze považovat 

dle Ministerstva financí ČR (dále jen „MF“)19 zejména následující potřeby: 

                                                 
17 KARFÍKOVÁ, M. a kol. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, 356 s., ISBN 

978-80-7552-935-0, s. 207. 

18 KARFÍKOVÁ, M. a kol. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, 356 s., ISBN 

978-80-7552-935-0, s. 208. 
19 MINISTERSTVO FINANCÍ ČR. Finanční gramotnost aneb Proč se finančně vzdělávat? Ministerstvo financí ČR. 

[online] Copyright © 2005 [cit. 22. 01. 2022]. Dostupné na adrese: https://financnigramotnost.mfcr.cz/cs/popis-

financniho-trhu/struktura. 

https://financnigramotnost.mfcr.cz/cs/popis-financniho-trhu/struktura
https://financnigramotnost.mfcr.cz/cs/popis-financniho-trhu/struktura
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 řešení přebytkové finanční situace, 

 řešení deficitní finanční situace a 

 krytí rizik. 

Podstatou první uvedené situace přebytkové je rozhodování o alokaci finančních 

prostředků, které má subjekt aktuálně volné. Za účelem uspokojení této potřeby jsou využívány 

spořící či investiční finanční nástroje a finanční produkty. Druhá situace je opačná, a tedy vzniká 

potřeba řešení problému aktuálního nedostatku finančních potřeb, k jejímuž řešení jsou na 

finančním trhu k dispozici půjčky a úvěry. Poslední jmenovaná potřeba, která je na finančním trhu 

uspokojována, je poptávka po krytí rizik, jež souvisí s životem, zdravím a majetkem konkrétního 

subjektu.20 

Pro lepší názornost lze strukturu finančního trhu schematicky znázornit následovně: 

Obrázek 1 - Struktura finančního trhu 

 

Zdroj: MINISTERSTVO FINANCÍ ČR. Finanční gramotnost aneb Proč se finančně vzdělávat? Ministerstvo financí 

ČR. [online] Copyright © 2005 [cit. 22. 1. 2022]. Dostupné na adrese: https://financnigramotnost.mfcr.cz/cs/popis-

financniho-trhu/struktura. 

                                                 
20 MINISTERSTVO FINANCÍ ČR. Finanční gramotnost aneb Proč se finančně vzdělávat? Ministerstvo financí ČR. 

[online] Copyright © 2005 [cit. 22. 01. 2022]. Dostupné na adrese: https://financnigramotnost.mfcr.cz/cs/popis-

financniho-trhu/struktura. 

https://financnigramotnost.mfcr.cz/cs/popis-financniho-trhu/struktura
https://financnigramotnost.mfcr.cz/cs/popis-financniho-trhu/struktura
https://financnigramotnost.mfcr.cz/cs/popis-financniho-trhu/struktura
https://financnigramotnost.mfcr.cz/cs/popis-financniho-trhu/struktura
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1.4.1. Integrace evropského finančního trhu 

Funkční jednotný trh jakožto jeden z hlavních cílů existence Evropské unie může být 

naplněn pouze v koordinaci s integrací jednotlivých finančních trhů regulovaných na úrovni 

členských států.21 S tímto cílem byl přijat Akční plán finančních služeb (Financial Services Action 

Plan, dále jen „FSAP“),22 který byl Evropskou komisí zveřejněn 11. května 1999. FSAP 

reflektoval zejména zavedení eura a stále ve velké míře roztříštěnou právní úpravu finančních trhů 

v členských státech, přičemž tento dokument obsahoval 42 konkrétních opatření, jež měla být 

provedena do roku 2004.23 Ve stanovené lhůtě bylo naplněno 39 z navržených opatření, přičemž 

další dvě byla provedena s mírným zpožděním v roce 2005.  

Integraci finančních trhů dále napomohlo ustavení Výboru moudrých pro regulaci 

evropských trhů s cennými papíry (Committee of Wise Men), v jehož čele stanul Alexander 

Lamfalussy. Po předsedovi výboru, který byl profesí bankéř a ekonom, byl pojmenován postup, 

jehož obsahem byla analýza mechanismů regulace kapitálových trhů, vytvoření flexibilnějšího 

transparentnějšího a efektivnějšího regulačního rámce kapitálových trhů – Lamfalussyho proces.24 

Tehdejší institucionální systém EU byl totiž výborem považován za složitý, pomalý, nepružný 

a celkově nedostačující v prostředí dynamicky se vyvíjejícího globálního finančního trhu.25 

Finanční krize v závěru prvního desetiletí třetího tisíciletí zasadila integračním procesům 

na finančních trzích zásadní ránu. V souvislosti s omezením přeshraničních finančních toků 

vyvstala potřeba rozsáhlejší obnovy dotčené legislativy, načež Evropská komise začala usilovně 

připravovat nové předpisy. Její úsilí vyústilo v navržení více než 50 opatření, která měla přispět 

k větší míře přenášení odpovědnosti z národní na evropskou úroveň.26  

Ačkoliv dohled nad evropským finančním trhem fungoval samozřejmě již před zmíněnou 

finanční krizí, ekonomická recese byla impulsem k poměrně rozsáhlé reformě dohledu na 

                                                 
21 JANOVEC, M. Dohled nad finančním trhem a jeho integrace. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, 192 s., ISBN 978-

80-7552-877-3, s. 5. 
22 Financial Services Action Plan, FSAP. Commission Communication of 11 May 1999 entitled "Implementing the 

framework for financial markets: action plan" [COM (1999) 232 final - Not published in the Official Journal]. 

[online] [cit. 25. 05. 2021]. Dostupné na adrese: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al24210. 
23 EUROPEAN PARLIAMENT. Politika v oblasti finančních služeb. Evropský parlament. [online] [cit. 25. 05. 2021]. 

Dostupné na adrese: https://www.europarl.europa.eu/factsheets/cs/sheet/83/politika-v-oblasti-financnich-

sluzeb. 
24 JANOVEC, M. Dohled nad finančním trhem a jeho integrace. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, 192 s., ISBN 978-

80-7552-877-3, s. 6. 
25 EUROPEAN PARLIAMENT. Politika v oblasti finančních služeb. Evropský parlament. [online] [cit. 19. 05. 2021]. 

Dostupné na adrese: https://www.europarl.europa.eu/factsheets/cs/sheet/83/politika-v-oblasti-financnich-

sluzeb. 
26 EUROPEAN PARLIAMENT. Politika v oblasti finančních služeb. Evropský parlament. [online] [cit. 19. 05. 2021]. 

Dostupné na adrese: https://www.europarl.europa.eu/factsheets/cs/sheet/83/politika-v-oblasti-financnich-

sluzeb. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al24210
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al24210
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/cs/sheet/83/politika-v-oblasti-financnich-sluzeb
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/cs/sheet/83/politika-v-oblasti-financnich-sluzeb
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/cs/sheet/83/politika-v-oblasti-financnich-sluzeb
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/cs/sheet/83/politika-v-oblasti-financnich-sluzeb
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/cs/sheet/83/politika-v-oblasti-financnich-sluzeb
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/cs/sheet/83/politika-v-oblasti-financnich-sluzeb
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evropské úrovni, zejména z pohledu institucionálního, čemuž se budeme věnovat v příslušných 

kapitolách dále.  

 

1.5. Ochrana spotřebitele na finančních trzích 

Obecně je ochrana spotřebitele definována jako systematická, cílevědomá činnost občanů 

a vlády státu směřující k posílení postavení spotřebitele na trhu a k zajištění a udržování přiměřené 

ochrany mezinárodně uznaných práv spotřebitelů,27 přičemž pod pojem ochrany spotřebitele jsou 

zahrnovány postupy a opatření následné, ale i preventivní. Ochrana spotřebitele ve spojení 

s finančními službami poměrně výrazně rezonuje legislativním prostředím zejména po vstupu 

České republiky do Evropské unie, přičemž je sledován trend postupného zpřísňování nároků na 

poskytovatele finančních služeb, které jde ruku v ruce se zajištěním stále vyššího stupně ochrany 

spotřebitele, jenž je nepochybně oproti významným finančním institucím znevýhodněn.  

Potřeba zajistit spotřebiteli ochranu v prostředí finančního trhu se zvýšila s postupným 

rozšiřováním nabídky a poptávky po finančních službách, které bylo doprovázeno různými 

způsoby nekalých a klamavých praktik poskytovatelů. Dle MF je právě ochrana spotřebitele 

jedním z hlavních cílů regulace finančních trhů, a to zejména s ohledem na spotřebitelovu pozici 

slabší strany.28  

S deklarovaným záměrem ČNB nelze než plně souznít, jelikož četné příklady z praxe 

bohužel dosvědčují, že poskytovatelé finančních služeb jsou často schopní překračovat nejednu 

morální či etickou hranici. Ačkoliv záměrem této práce není vzbuzovat v čtenářích soucit 

s nešťastníky, kteří se dostávají do svízelných situací právě v důsledku právních poměrů 

vznikajících na finančních trzích, spotřebitelé skutečně jsou v daném prostředí objektivně nejslabší 

entitou, tudíž jejich stále se zvyšující ochranu považuji za vhodnou, až nezbytnou. Navíc by dále 

rozhodně neměl být přehlížen ani další přidružený důsledek nerovnováhy na finančním trhu, a to 

přenesený dopad na stát, respektive na jeho makroekonomiku. 

Konkrétními impulsy, jež dávají vzniknout potřebě ochrany spotřebitele obecně, jsou 

například rizika selhání trhu, otázky distributivní spravedlnosti, paternalismu a společenských 

hodnot a další.29 Na finančních trzích je nejrelevantnějším problémem informační asymetrie, která 

                                                 
27 HOROVÁ, O. Ochrana spotřebitele. Praha: Vysoká škola ekonomická, [Praha], 2002, 137 s. ISBN 80-245-0290-

9. 
28 MINISTERSTVO FINANCÍ ČR. Rámcová politika Ministerstva financí v oblasti ochrany spotřebitele na 

finančním trhu. Ministerstvo financí ČR. [on-line] 2007. [cit. 19. 05. 2021]. Dostupné na adrese: 

https://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/ochrana-spotrebitele/ramcova-politika-mf-ochrany-spotrebitele. 
29 DOLEŽALOVÁ, E. Ochrana spotřebitele na finančním trhu. [online] Brno, 2009 [cit. 19. 05. 2021]. Diplomová 

práce. Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta. Vedoucí práce JUDr. Olga Svobodová, Ph.D, s. 11. 

Dostupné na adrese: https://theses.cz/id/hjyh63/. 

https://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/ochrana-spotrebitele/ramcova-politika-mf-ochrany-spotrebitele
https://theses.cz/id/hjyh63/
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je řazena mezi příčiny selhání trhu a jejímž obsahem je „nejen nerovný přístup k informacím, různá 

schopnost tyto informace zpracovat a učinit kvalifikované rozhodnutí, ale i různá míra možnosti 

či schopnosti hájit na trhu své zájmy.“30 Záměrem regulace je umožnit spotřebitelům rozhodovat 

se informovaně a případné následné spory řešit rychle a účinně, nikoliv činit jednotlivá rozhodnutí 

namísto spotřebitelů.31 Informovaná rozhodnutí úzce souvisí s problematikou finanční 

gramotnosti ve společnosti, která se v poslední době stále častěji otevírá a diskutuje, což já osobně 

velice kvituji. Jedná se dle mého názoru o účinnější a z dlouhodobého hlediska rozhodně vhodnější 

řešení, které může potenciálním problémům předcházet, nikoliv pouze řešit jejich následek.  

 

1.5.1. Právní úprava 

Ochrana spotřebitele v českém právním řádu vychází z ústavně zaručeného práva na 

rovnost subjektů právních vztahů. Za rámec ochrany spotřebitele na zákonné úrovni můžeme 

považovat zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), 

který stanovuje základní postupy při uzavírání smluv mezi podnikatelem a spotřebitelem, jejich 

náležitosti a obsah. Konkrétně ustanovení § 1810 až 1819 OZ, která se zabývají obecnými 

náležitostmi závazků ze smluv uzavíraných se spotřebitelem, a dále ustanovení § 1841 až 1851 

OZ, která se věnují spotřebitelským smlouvám uzavíraným na dálku s předmětem souvisejícím 

s finančními službami. Za finanční službu v tomto kontextu OZ považuje „bankovní, úvěrové, 

platební nebo pojistné služby, smlouva týkající se penzijního připojištění, směny měn, vydávání 

elektronických peněz a smlouva týkající se poskytování investiční služby nebo obchodu na trhu 

s investičními nástroji.“32 OZ se významně věnuje zejména informační povinnosti podnikatele 

vůči spotřebiteli, a to demonstrativním výčtem zakázaných ujednání, která hrubě narušují 

rovnováhu mezi právy stran. Důležitost dále jednoznačně nelze nepřiznat také ustanovením 

souvisejícím s právem spotřebitele odstoupit od smlouvy. 

Klíčovým legislativním aktem souvisejícím s obecnou ochranou spotřebitele je 

nepochybně zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„ZOS“). ZOS se zabývá zejména úpravou podmínek podnikání a stanovením postupů veřejné 

správy z pohledu zajištění dostatečné ochrany slabší straně - spotřebiteli a deklaruje řadu práv 

                                                 
30 MINISTERSTVO FINANCÍ ČR. Rámcová politika Ministerstva financí v oblasti ochrany spotřebitele na 

finančním trhu. Ministerstvo financí ČR. [on-line] 2007 [cit. 19. 05. 2021]. Dostupné na adrese: 

https://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/ochrana-spotrebitele/ramcova-politika-mf-ochrany-spotrebitele. 
31 DOLEŽALOVÁ, E. Ochrana spotřebitele na finančním trhu. [online] Brno, 2009 [cit. 19. 05. 2021]. Vedoucí práce 

JUDr. Olga Svobodová, Ph.D, s. 14. Dostupné na adrese: https://theses.cz/id/hjyh63/. Diplomová práce. 

Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta. 
32 Ustanovení § 1841 OZ. 

https://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/ochrana-spotrebitele/ramcova-politika-mf-ochrany-spotrebitele
https://theses.cz/id/hjyh63/.%20Diplomová%20práce.%20Masarykova%20univerzita,%20Ekonomicko-správní%20fakulta
https://theses.cz/id/hjyh63/.%20Diplomová%20práce.%20Masarykova%20univerzita,%20Ekonomicko-správní%20fakulta
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spotřebitelů, jejich sdružení a dalších osob hájících spotřebitelské zájmy.33 Ačkoliv byl ZOS přijat 

ještě Federálním shromážděním České a Slovenské Federativní Republiky, prostřednictvím 

četných novel se snaží reflektovat aktuální požadavky doby. V současnosti je připravována novela 

transponující Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2161 ze dne 27. listopadu 2019 

a Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/770 ze dne 20. května 2019, o některých 

aspektech smluv o poskytování digitálního obsahu a digitálních služeb, jejichž cílem je aktualizace 

legislativy v souvislosti s rozvojem jednotného digitálního trhu,34 zejména dynamické prostředí e-

businessu. 

Dalším důležitým zákonem, který je již zaměřen na spotřebitele v prostředí finančního trhu, 

je zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSÚ“). 

ZSÚ je dle MF komplexní právní úpravou, která „uceleně upravuje distribuci pro celý segment 

retailových úvěrů zrušením dříve stanovených hodnotových hranic působnosti (5.000-

1.880.000 Kč) a zavedením regulace úvěrů hypotečních.“35 Nejdůležitějšími prvky ZSÚ, jež mají 

zajistit náležité dodržování spotřebitelských práv, jsou dle MF36 zejména: 

 omezení možnosti sankcionování pozdního splácení úvěru, 

 možnost předčasného splácení bez přemrštěných nákladů, 

 neplatnost smlouvy o spotřebitelském úvěru ex lege v případě nedostatečného 

posouzení úvěruschopnosti, 

 aplikace ZSÚ i na další běžné typy úvěrů (hypoteční úvěry, tzv. mikroúvěry do 

5 000 Kč apod.), 

 zákaz uzavírání rozhodčích doložek ve smlouvách se spotřebitelem, 

 svěření licencování a dohledu nad všemi poskytovateli a zprostředkovateli 

úvěrů ČNB, 

 zvýšení nároků na nebankovní subjekty poskytující finanční služby a další. 

Z deklarovaných podstatných prvků ZSÚ je dle mého názoru na místě vyzdvihnout 

zejména umožnění předčasného splácení úvěru bez nepřiměřených sankcí (dřívější enormní 

                                                 
33 BUSINESSINFO.CZ. Právo ochrany spotřebitele - Veřejnoprávní ochrana spotřebitele. BusinessInfo.cz. 

BusinessInfo.cz - Oficiální portál pro podnikání a export. [online] Copyright © 1997 [cit. 19. 05. 2021]. 

Dostupné na adrese: https://www.businessinfo.cz/navody/pravo-ochrany-spotrebitele-ppbi/6/. 
34 EPRAVO.CZ. K chystané novele zákona o ochraně spotřebitele. epravo.cz. – Váš průvodce právem - Sbírka 

zákonů, judikatura, právo. [online] Copyright © EPRAVO.CZ [cit. 19. 05. 2021]. Dostupné na adrese: 

https://www.epravo.cz/top/clanky/k-chystane-novele-zakona-o-ochrane-spotrebitele-112793.html. 
35 MINISTERSTVO FINANCÍ ČR. Základní informace - Spotřebitelské úvěry. Ministerstvo financí ČR. [online] 

Copyright © 2005 [cit. 19. 05. 2021]. Dostupné na adrese: https://www.mfcr.cz/cs/soukromy-

sektor/spotrebitelske-uvery/zakladni-informace. 
36 MINISTERSTVO FINANCÍ ČR. Základní informace - Spotřebitelské úvěry. Ministerstvo financí ČR. [online] 

Copyright © 2005 [cit. 19. 05. 2021]. Dostupné na adrese: https://www.mfcr.cz/cs/soukromy-

sektor/spotrebitelske-uvery/zakladni-informace. 

https://www.businessinfo.cz/navody/pravo-ochrany-spotrebitele-ppbi/6/
https://www.epravo.cz/top/clanky/k-chystane-novele-zakona-o-ochrane-spotrebitele-112793.html
https://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/spotrebitelske-uvery/zakladni-informace
https://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/spotrebitelske-uvery/zakladni-informace
https://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/spotrebitelske-uvery/zakladni-informace
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náklady často v podstatě znemožňovaly úvěr splatit předčasně), úplný zákaz spotřebitelských 

rozhodčích doložek a zvýšení nároků na nebankovní poskytovatele (například že úvěr od 

nelicencovaného poskytovatele nesmí být zpoplatněn). Dovoluji si tvrdit, že uvedené změny trh 

spotřebitelských úvěrů skutečně proměnily. 

Zákonem č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„ZPS“) byla s účinností od 13. ledna 2018 implementována Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady (EU) 2015/2366 o platebních službách na vnitřním trhu, známá jako PSD 2 (Payment 

Services Directive). Cílem ZPS je náležitě regulovat poměry v prostředí finančního trhu, kde 

dochází k poskytování platebních služeb a vydávání elektronických peněz, zejména pak stanovit 

jednotné podmínky a náležitosti vztahů v tomto prostředí existujících. ZPS nahradil předchozí 

zákon o platebním styku z roku 2009 a v souladu s rozvíjejícím se trhem platebních služeb rozšířil 

působnost regulace na další platební služby. Kromě již dříve stanovené informační povinnosti 

poskytovatelů platebních služeb dále ZPS zasáhl ve prospěch spotřebitele například zakotvením 

nástrojů s cílem zajištění větší bezpečnosti platebního styku (notifikační povinnosti), 

transparentnosti (poplatky a související náklady) apod.37   

 

1.5.2. Rámcová politika Ministerstva financí 

MF z pozice gestora ochrany spotřebitele na finančním trhu38 vydalo v srpnu 2007 

Rámcovou politiku Ministerstva financí v oblasti ochrany spotřebitele na finančním trhu, která je 

dostupná na webu MF.39 Účelem dokumentu bylo vymezení hlavních cílů, oblastí a principů 

v oblasti ochrany spotřebitele na finančních trzích, včetně rámcového navržení realizace 

příslušných opatření. Deklarovaným cílem MF je, aby spotřebitel činil na finančním trhu 

„odpovědné a adekvátní rozhodnutí ve vztahu k jeho aktuální situaci, tj. obstarává si služby 

a pořizuje si produkty, jež nejlépe vyhovují jeho aktuálním potřebám a možnostem. Současně musí 

být spotřebitel schopen efektivně prosazovat a chránit své zájmy a práva.“ V souladu s tímto cílem 

MF v Rámcové politice určuje tři hlavní pilíře, na kterých je nutno ochranu spotřebitele vystavět: 

 informace, 

 schopnost s informacemi pracovat (finanční gramotnost), 

                                                 
37 EPRAVO.CZ. Nový zákon o platebním styku v platnosti. epravo.cz. – Váš průvodce právem - Sbírka zákonů, 

judikatura, právo. [online] Copyright © EPRAVO.CZ, a.s. 1999 [cit. 20. 05. 2021]. Dostupné na adrese: 

https://www.epravo.cz/top/clanky/novy-zakon-o-platebnim-styku-v-platnosti-106689.html. 
38 Zákon č. 57/2006 Sb., o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem, kterým byl 

s účinností od 1. dubna 2006 změněn zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní 

správy. 
39 MINISTERSTVO FINANCÍ ČR. Rámcová politika Ministerstva financí v oblasti ochrany spotřebitele na 

finančním trhu. Ministerstvo financí ČR. [on-line] 2007 [cit. 20. 05. 2021]. Dostupné na adrese: 

https://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/ochrana-spotrebitele/ramcova-politika-mf-ochrany-spotrebitele. 

https://www.epravo.cz/top/clanky/novy-zakon-o-platebnim-styku-v-platnosti-106689.html
https://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/ochrana-spotrebitele/ramcova-politika-mf-ochrany-spotrebitele
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 možnost spotřebitele prosazovat a chránit své zájmy a práva. 

Ačkoliv Rámcová politika obsahuje kapitolu s navrženými opatřeními za účelem dosažení 

ochrany spotřebitele, ta jsou veskrze opravdu spíše rámcová a ideově vymezená. Samozřejmě již 

svým názvem „politika“ je dokument předurčen spíše k obecnému popisu problematiky, přesto 

bych osobně alespoň u části s návrhem opatření očekávala trochu větší míru konkrétnosti. Co se 

týče skutečných kroků, odkazuje MF na navazující dokumenty. Pro názornost bude uvedena jedna 

z dle mého názoru neurčitých částí Rámcové politiky: 

„ADEKVÁTNÍ INFORMOVANOST 

Informovanost spotřebitelů lze zajišťovat prostřednictvím různých kanálů. Role MF 

bude v této oblasti spočívat především ve stanovení určitého informačního standardu 

ve smyslu optimálního rozsahu a kvality informací, které by měly být spotřebiteli 

zajištěny ze strany finanční instituce a distributorů finančních produktů, a to 

s ohledem na jednotlivé fáze smluvního vztahu a na adekvátnost a dostupnost 

různých komunikačních kanálů.“ 

 

1.5.3. Finanční arbitr 

Za institucionální vyjádření ochrany spotřebitele na finančních trzích může být považován 

finanční arbitr, jenž je subjektem finanční správy určeným k mimosoudnímu řešení 

spotřebitelských sporů na finančním trhu, přičemž takový spor musí být zahájen vždy na návrh 

spotřebitele. Ačkoliv se jedná o subjekt finanční správy, není finanční arbitr zakotven na ústavní 

úrovni, ale pouze zákonem č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „ZoFA“). Dle ustanovení § 4 ZoFA je finanční arbitr jmenován vládou na návrh ministra 

financí a právě vládě je také odpovědný ze své činnosti.40  

Institucionálně byl arbitr zakotven v českém právním řádu od 1. ledna 2003, a to zejména 

s ohledem na tehdy připravovaný vstup ČR do Evropské unie. Jedním z cílů vzniku tohoto orgánu 

bylo zajištění efektivního mimosoudního řešení stížností a sporů ve vztazích mezi příjemci 

platebních služeb a jejich poskytovateli.41 

Dle ustanovení § 5 odst. 1 ZoFA vykonává arbitr svou činnost nezávisle a nestranně a musí 

se zdržet všeho, co by mohlo budit pochybnosti o jeho nepodjatosti. Finanční arbitr může být 

spotřebiteli nápomocen s přípravou návrhu, poskytnout mu předběžné posouzení potenciálního 

sporu či zprostředkovat smírné řešení sporu před samotným řízením před finančním arbitrem. 

                                                 
40 Ustanovení § 5 odst. 2 ZoFA. 
41 KARFÍKOVÁ, M. a kol. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, 356 s., ISBN 

978-80-7552-935-0, s. 55. 
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Řízení je bezplatné, a to jak jeho započetí (bezplatný návrh), tak jeho průběh a ukončení bez 

ohledu na výsledek sporu (žádné náklady řízení). Další pro spotřebitele atraktivní vlastností řízení 

před finančním arbitrem je, že není potřeba být zastoupen právním zástupcem, což by v opačném 

případě znamenalo významné prodražení sporu. Pokud ale přesto navrhovatel zastoupen je, 

nebudou mu přiznány náklady na právní zastoupení.42 

Finanční arbitr je oprávněn pouze k řešení sporů vznikajících ze vztahů mezi spotřebiteli 

a finančními institucemi poskytujícími nebo zprostředkujícími platební služby, elektronické 

peníze, úvěry, kolektivní investování, investice, životní pojištění, stavební spoření či směnu měn.43 

Vystupování jedné strany sporného vztahu v pozici spotřebitele nebylo vždy nutností, v době 

vzniku institutu arbitra postačovalo, aby šlo o jakýkoliv spor mezi poskytovateli platebních služeb 

nebo vydavateli elektronických peněz a jejich klienty. Nejen tento fakt svědčí o trendu rozšiřování 

arbitrových pravomocí s postupem času.44 Nárůst agendy finančního arbitra tak logicky 

koresponduje s obdobně se rozvíjejícím finančním trhem, neustálým obohacováním portfolia 

nabízených finančních služeb a adekvátně tomu prohlubovanou právní úpravou činnosti subjektů 

operujících na těchto trzích. 

Za úkoly spojené s organizačním a technickým zabezpečením výkonu činnosti finančního 

arbitra zodpovídá Kancelář finančního arbitra, která je také organizační složkou státu a účetní 

jednotkou.45 

 

1.5.4. Distribuce na finančním trhu 

Obecně lze pojem distribuce vykládat jako „veškerou činnost spojenou s pohybem zboží od 

výrobce ke konečnému spotřebiteli.“46 Ve vztahu k finančním trhům tedy lze distribuci chápat jako 

proces dodání finanční služby od jejího poskytovatele až po konečného spotřebitele, tedy včetně 

případných zprostředkovatelů.  

Dle MF je oblast distribuce finančních služeb „hlavním polem k realizaci záměrů v oblasti 

ochrany spotřebitele,“47 a to zejména v souvislosti s tím, že distribuce finančních produktů 

                                                 
42 KANCELÁŘ FINANČNÍHO ARBITRA. Finanční arbitr a Kancelář finančního arbitra. [online] Copyright © 

2021 Kancelář finančního arbitra [cit. 12. 11. 2021]. Dostupné na adrese: https://finarbitr.cz/cs/. 
43 KANCELÁŘ FINANČNÍHO ARBITRA. Finanční arbitr a Kancelář finančního arbitra. [online] Copyright © 

2021 Kancelář finančního arbitra [cit. 12. 11. 2021]. Dostupné na adrese: https://finarbitr.cz/cs/. 
44 KARFÍKOVÁ, M. a kol. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, 356 s., ISBN 

978-80-7552-935-0, s. 56. 
45 KARFÍKOVÁ, M. a kol. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, 356 s., ISBN 

978-80-7552-935-0, s. 56. 
46 MACHKOVÁ, H. Mezinárodní obchod a marketing. 1. vyd. Praha: Grada, 2002, 266 s. ISBN 80-247-0364-5. 
47 MINISTERSTVO FINANCÍ ČR. Distribuce na finančním trhu. Ministerstvo financí ČR. [on-line] 2007 [cit. 

12. 11. 2021]. Dostupné na adrese: https://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/ochrana-spotrebitele/distribuce-na-

financnim-trhu. 

https://finarbitr.cz/cs/
https://finarbitr.cz/cs/
https://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/ochrana-spotrebitele/distribuce-na-financnim-trhu
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předpokládá vznik, změnu či zánik vztahů mezi poskytovateli či zprostředkovateli těchto produktů 

a jejich zákazníky. Dokonce si dovoluji tvrdit, že zpřísnění regulace oblasti distribuce na 

finančních trzích bylo jedním z naprosto zásadních kroků k účinnější ochraně spotřebitele v tomto 

prostředí. Za účelem vyvážení slabšího postavení spotřebitele je na místě dle MF48 tyto vztahy 

regulovat se záměrem: 

 zajistit odbornou a morální způsobilost distributora,  

 zakotvit jasná pravidla jednání se zákazníkem,  

 jasně vymezit odpovědnost za distribuci finančního produktu a povinné náležitosti 

smluv o finančních službách,  

 umožnit ukončování sjednaných vztahů,  

 procedurálně upravit řešení vzniklých sporů,  

 řádně vykonávat veřejnoprávní dohled nad distributory, vést jejich evidenci ve 

veřejných seznamech apod. 

Distribuční kanály na finančním trhu lze dělit na interní a externí. Za distribuci využívající 

interních kanálů je považováno nabízení a prodej produktů zaměstnanci poboček poskytovatele, 

prodej produktů prostřednictvím internetu či po telefonu, prodej prostřednictvím výhradních 

zástupců či přímo ovládanými distribučními sítěmi. Interní distribuční kanály jsou také 

označovány jako závislé zprostředkování. Distribuce finančních služeb prostřednictvím interní 

distribuční sítě je zpravidla zakotvena přímo v sektorových předpisech upravujících poskytování 

finančních služeb napříč finančním trhem.  

Naopak externími kanály jsou činnosti všech finančních zprostředkovatelů, kterými mohou 

být v oblasti pojišťovnictví a kapitálového trhu osoby registrované u ČNB a disponující 

podnikatelským oprávněním pro výkon činnosti na finančním trhu. Dále mohou zprostředkovateli 

být osoby vykonávající zprostředkovatelskou činnost na základě živnostenského oprávnění, které 

může být dostačující například při poskytování úvěrů, penzijního připojištění a stavebního 

spoření.49 

Z oblasti distribuce prostřednictvím zprostředkovatelů stojí za zmínku zejména zákon 

č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPoj“), 

který nabyl účinnosti dnem 1. prosince 2018. ZDPoj do českého právního řádu transponoval 

                                                 
48 MINISTERSTVO FINANCÍ ČR. Distribuce na finančním trhu. Ministerstvo financí ČR. [on-line] 2007 [cit. 

12. 11. 2021]. Dostupné na adrese: https://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/ochrana-spotrebitele/distribuce-na-

financnim-trhu. 
49 MINISTERSTVO FINANCÍ ČR. Analýza vybraných aspektů distribuce na finančním trhu v ČR. Ministerstvo 

financí ČR, sekce Finanční trh. [on-line] 2007 [cit. 12. 11. 2021]. Dostupné na adrese: 

https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Ochrana-spotrebitele_Analyza_2009_ANALYZA-VYBRANYCH-

ASPEKTU-DISTRIBUCE-NA-FINANCNIM-TRHU-V-CR.pdf. 

https://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/ochrana-spotrebitele/distribuce-na-financnim-trhu
https://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/ochrana-spotrebitele/distribuce-na-financnim-trhu
https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Ochrana-spotrebitele_Analyza_2009_ANALYZA-VYBRANYCH-ASPEKTU-DISTRIBUCE-NA-FINANCNIM-TRHU-V-CR.pdf
https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Ochrana-spotrebitele_Analyza_2009_ANALYZA-VYBRANYCH-ASPEKTU-DISTRIBUCE-NA-FINANCNIM-TRHU-V-CR.pdf
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směrnici Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/97 o distribuci pojištění (dále jen „IDD“) 

včetně jejího prováděcího nařízení a zároveň zrušil předešlý zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích 

zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského 

zákona.  

ZDPoj nově vymezil osoby oprávněné zprostředkovat pojištění v ustanovení § 5 odst. 1 

následovně: samostatný zprostředkovatel, vázaný zástupce, doplňkový pojišťovací 

zprostředkovatel, nebo pojišťovací zprostředkovatel s domovským členským státem jiným, než je 

Česká republika. Samostatní zprostředkovatelé musí získat od ČNB oprávnění k činnosti, vázaní 

zástupci a doplňkoví zprostředkovatelé jsou povinni se u ČNB registrovat. Důležitou změnou, 

kterou ZDPoj přinesl, je také zpřísnění pravidel prokazování odborné způsobilosti 

zprostředkovatelů, čímž byla projevena snaha o zvýšení odborné úrovně poskytovaných služeb. 

Dále považuji za podstatné v souvislosti s přijetím ZDPoj zdůraznit zpřísnění v oblasti 

informačních povinností zprostředkovatelů, ačkoliv v tomto případě není povinnost uložena vůči 

ČNB, nýbrž vůči zákazníkům. Informační povinnost je upravena v ustanovení § 82 a násl. ZDPoj 

a vztahuje se jak na případy předsmluvního vyjednávání, tak na dobu trvání závazku. Nerozrostl 

se pouze okruh povinných subjektů, nýbrž významného rozšíření doznal rovněž soubor informací, 

které musí být předávány zákazníkům. Informační povinnost navíc s drobnými výjimkami50 

dopadla i na pojištění sjednaná přede dnem nabytí účinnosti ZDPoj,51 což se může zdát neobvyklé, 

při sledovaném záměru zajištění jisté úrovně informovanosti konečného zákazníka to však 

považuji za adekvátní příklad retroaktivity. 

Na závěr této kapitoly považuji za vhodné zmínit, že ne každá snaha regulovat distribuční 

vztahy naplní svůj původně jistě šlechetný cíl. Některé povinnosti uložené zejména distributorům 

mohou mít na jejich chování nepředvídaný dopad, který nevede ke zlepšení situace, naopak může 

dokonce způsobit její zhoršení. Jako příklad lze uvést oblast životního pojištění, ve které byla 

regulací deformace trhu v minulosti spíše prohloubena.52 Dalším příkladem může být nepochybně 

zakotvení pobídek, jejichž cílem je motivovat distributory k prodeji určitých produktů, čímž ale 

zároveň bývá snížen jejich zájem na zohlednění skutečných přínosů daných produktů pro koncové 

                                                 
50 Ustanovení § 89 odst. 1 písm. h) a i) ZDPoj. 
51 Ustanovení § 119 ZDPoj. 
52 ŠINDELÁŘ, J. ERBEN, M. Problémy v distribuci finančních produktů: selhání trhu anebo regulace? Český 

finanční a účetní časopis, 2017, roč. 12, č. 3, s. 5–17. [on-line] [cit. 12. 11. 2021]. Dostupné na adrese: 

https://www.researchgate.net/publication/321826835_Problemy_v_distribuci_financnich_produktu_selhani_tr

hu_anebo_regulace. 
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retailové klienty.53 I na základě těchto negativních zkušeností z praxe lze doporučit v oblasti 

regulace distribuce finančních produktů následující:54 

 zachování distribuční neutrality regulace neboli shodné regulatorní nároky pro 

všechny distribuční kanály (nezvýhodňovat konkrétní obchodní modely), 

 spojité pojetí regulace substitučních produktů, 

 komplexní pojetí regulace, neboli jednotný a shodný regulatorní rámec pro všechna 

odvětví distribuce. 

 

  

                                                 
53 EPRAVO.CZ. Pobídky ve světle regulace distribuce finančních produktů. epravo.cz. – Váš průvodce právem - 

Sbírka zákonů, judikatura, právo. [online] Copyright © EPRAVO.CZ, a.s. 1999 [cit. 13. 11. 2021]. Dostupné na 

adrese: https://www.epravo.cz/top/clanky/pobidky-ve-svetle-regulace-distribuce-financnich-produktu-

109265.html.  
54 ŠINDELÁŘ, J. ERBEN, M. Problémy v distribuci finančních produktů: selhání trhu anebo regulace? Český 

finanční a účetní časopis, 2017, roč. 12, č. 3, s. 5–17. [on-line] [cit. 12. 11. 2021]. Dostupné na adrese: 

https://www.researchgate.net/publication/321826835_Problemy_v_distribuci_financnich_produktu_selhani_tr

hu_anebo_regulace.  

https://www.epravo.cz/top/clanky/pobidky-ve-svetle-regulace-distribuce-financnich-produktu-109265.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/pobidky-ve-svetle-regulace-distribuce-financnich-produktu-109265.html
https://www.researchgate.net/publication/321826835_Problemy_v_distribuci_financnich_produktu_selhani_trhu_anebo_regulace
https://www.researchgate.net/publication/321826835_Problemy_v_distribuci_financnich_produktu_selhani_trhu_anebo_regulace
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2. Dohled na finančních trzích  

Pojem „dohled“ je sám o sobě problematickým termínem, když často nebývá samostatně 

definován55 a obecně bývá používán nesprávně a zaměňován s jinými pojmy (např. dozor,56 

finanční kontrola). V oboru finančního práva se však jedná o pojem velice významný, jenž je 

používán jak ve finančněprávní teorii, tak v legislativě související s finančním trhem.57 Nadále 

bude pojem chápán a používán v souladu s aktuálně platnou legislativou, jež systematicky používá 

pojem „dohled“ pro dozorový postup v oblasti práva finančního systému a dle které je 

vykonavatelem tohoto dohledu ČNB.  

Dohled ve finančněprávním kontextu spočívá v dozorových postupech, v rámci kterých 

dohlížející subjekt pozoruje jednání či stav nepodřízených subjektů. Pozorování je následně 

porovnáno s jednáním či stavem požadovaným platnými právními předpisy, přičemž právě právní 

hledisko je předmětem hodnocení. Pokud je v jednání či stavu dohlíženého subjektu shledán 

nesoulad s požadavky, naváže na pozorování, zkoumání a zhodnocení případná fáze nápravná či 

sankční se záměrem nesoulad napravit či dohlížený subjekt potrestat.58 

 

2.1. Historie dohledu 

Za první snahu o regulaci finančních trhů v ČR je považována licenční a povolovací 

činnost vykonávaná samosprávnými revizními svazy v druhé polovině 19. století. Tyto svazy byly 

ze své činnosti odpovědné nejvyšším resortním státním úřadům, kterými byla zejména příslušná 

ministerstva. Dohled byl v této fázi tedy výrazně rozptýlen.59  

Snaha o sjednocení dohledu nad peněžními systémy zesilovala v období velké hospodářské 

krize, ve kterém byly evidovány první výkazy peněžních ústavů předkládané Národní bance 

Československé,60 což lze pravděpodobně považovat za počátek plnění informační povinnosti 

subjektů na finančních trzích. V období druhé republiky a v navazujícím období okupace českého 

                                                 
55 KARFÍKOVÁ, M. a kol. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, 356 s., ISBN 

978-80-7552-935-0, s. 101. 
56 KOHAJDA, M. Pojem „dohled“ a jeho užití v současné legislativě. Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 

2007. Bratislava: Právnická fakulta univerzity Komenského v Bratislavě, 2007, s. 516-523. ISBN 978-80-7160-

250-7. 
57 KARFÍKOVÁ, M. a kol. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, 356 s., ISBN 

978-80-7552-935-0, s. 101. 
58 KARFÍKOVÁ, M. a kol. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, 356 s., ISBN 

978-80-7552-935-0, s. 102. 
59 ČNB - Česká národní banka. Historie regulace a dohledu finančního trhu - Historie ČNB. Česká národní banka. 

[online] Copyright © Česká národní banka, 2003 [cit. 13. 11. 2021]. Dostupné na adrese: 

https://www.historie.cnb.cz/cs/regulace_a_dohled/. 
60 ČNB - Česká národní banka. Historie regulace a dohledu finančního trhu - Historie ČNB. Česká národní banka. 

[online] Copyright © Česká národní banka, 2003 [cit. 13. 11. 2021]. Dostupné na adrese: 

https://www.historie.cnb.cz/cs/regulace_a_dohled/. 

https://www.historie.cnb.cz/cs/regulace_a_dohled/
https://www.historie.cnb.cz/cs/regulace_a_dohled/
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území německými vojsky byla tato koncepce opuštěna a většina kompetencí v dané oblasti byla 

svěřena ministerstvu financí. Od roku 1942 byly dotčené pravomoci převedeny do působnosti nově 

založeného ministerstva hospodářství a práce.  

Po válce se uvedené pravomoci přesunuly zpět na ministerstvo financí a na základě 

Benešových dekretů došlo ke znárodnění bankovnictví a pojišťovnictví. Pod vlivem sílící snahy 

komunistické strany o co největší míru centralizace došlo ke sjednocení dohledu v oblasti 

bankovnictví i pojišťovnictví do rukou ministerstva financí (prostřednictvím Československé 

pojišťovny).  

Důležitým milníkem byl rok 1965, v němž došlo k vyčlenění činnosti Státní banky 

československé z pravomoci ministerstva financí. Státní banka se tak stala novým samostatným 

ústředním orgánem státní správy postaveným ministerstvu financí na roveň.61 Zároveň docházelo 

v souladu s vývojem v následujících letech k přesunům pravomocí dohledu nad finančním trhem 

z federální úrovně na republikovou (spořitelny, pojišťovny). 

V porevolučním období bylo klíčovým krokem oddělení komerčních bank od centrální 

banky, což korespondovalo s přechodem k tržnímu hospodářství. V následujících dynamických 

devadesátých letech tak vzniklo mnoho nových subjektů na českém finančním trhu.  

Po vzniku samostatné České republiky byly dohledové pravomoci ČNB postupně 

posilovány. Zpočátku byla primárním důvodem zejména snaha o stabilizaci bankovního sektoru 

v reakci na objevující se potíže komerčních bank, později ČNB kompetenčně sílila i s ohledem 

na připravovaný vstup ČR do EU. Po vstupu do EU byl zásadním rok 2006, ve kterém došlo 

k celkové integraci dohledu nad finančním trhem do působnosti ČNB, když byl ČNB svěřen 

i dohled nad spořitelními a úvěrními družstvy a Komisí pro cenné papíry. Funkcionální model 

dohledu byl zaveden roku 2008.62 

 

2.2. Dohled ČNB 

ČNB jsou svěřeny pravomoci správního úřadu v rozsahu stanoveném v ZoČNB,63 mezi 

které spadá pravomoc dohledu nad finančním trhem ČR v celém jeho rozsahu. Tato pravomoc 

zahrnuje nejen dohlížení na subjekty finančního trhu, ale také například provádění analýz vývoje 

finančního systému, zajišťování bezpečnosti finančního trhu a činění kroků k jeho rozvoji, 

                                                 
61 ČNB - Česká národní banka. Historie regulace a dohledu finančního trhu - Historie ČNB. Česká národní banka. 

[online] Copyright © Česká národní banka, 2003 [cit. 13. 11. 2021]. Dostupné na adrese: 

https://www.historie.cnb.cz/cs/regulace_a_dohled/. 
62 ČNB - Česká národní banka. Historie regulace a dohledu finančního trhu - Historie ČNB. Česká národní banka. 

[online] Copyright © Česká národní banka, 2003 [cit. 13. 11. 2021]. Dostupné na adrese: 

https://www.historie.cnb.cz/cs/regulace_a_dohled/. 
63 Ustanovení § 1 odst. 3 ZoČNB. 

https://www.historie.cnb.cz/cs/regulace_a_dohled/
https://www.historie.cnb.cz/cs/regulace_a_dohled/
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v neposlední řadě samozřejmě rovněž přispívání ke stabilitě celého finančního systému České 

republiky.64 V působnosti ČNB jsou tak koncentrovány veškeré dozorové postupy na finančních 

trzích.65 

Subjekty dohlížené ČNB jsou vyjmenovány v ustanovení § 44 odst. 1 ZoČNB, přičemž se 

jedná zejména o banky a jejich zahraniční pobočky, spořitelní a úvěrní družstva, instituce 

a vydavatele elektronických peněz, platební instituce, obchodníky s cennými papíry, investiční 

společnosti, investiční fondy, pojišťovny a jejich zahraniční pobočky, zajišťovny, penzijní fondy, 

penzijní společnosti, nebankovní poskytovatele spotřebitelského úvěru a další subjekty.66  

Ačkoliv se prostředí finančního trhu dynamicky mění, celkový počet dohlížených subjektů 

v průběhu minulého desetiletí zásadní změny nedoznal. Pro představu níže uvedené tabulky 

znázorňují počty významných skupin dohlížených subjektů v letech 2011, 2016 a 2021. 

Z uvedených údajů vyplývá, že v desetiletém sledovaném období: 

 počet bank se stále pohybuje kolem počtu necelých 50 subjektů, 

 počet spořitelních a úvěrních družstev (družstevních záložen) se snížil na polovinu, 

 počet investičních společností se přibližně zvýšil na dvojnásobek, 

 počet investičních fondů s právní osobností se přibližně zvýšil na čtyřnásobek, 

 počet obchodníků s cennými papíry se přibližně zvýšil na 1,5 násobek, 

 počet pojišťoven se mírně snížil, 

 zajišťovna je na českém finančním trhu stále jen jedna, 

 počet penzijních společností se zvýšil z nuly na devět. 

 

Tabulka 1 - Subjekty dohlížené ČNB 

 2011 2016 2021 

Banky a pobočky zahraničních bank 43 46 47 

Spořitelní a úvěrní družstva (družstevní záložny) 14 11 7 

Investiční společnosti a pobočky zahraničních 

investičních společností 

21 27 40 

Investiční fondy s právní osobností 52 93 197 

                                                 
64 KURKA, R., PAŘÍKOVÁ, A. Subjekty finančního trhu. Vybrané aspekty likvidace a insolvence. 1. vydání. Praha: 

C. H. Beck, 2014, 216 s., ISBN 978-80-7400-277-9, s. 1. 
65 KARFÍKOVÁ, M. a kol. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, 356 s., ISBN 

978-80-7552-935-0, s. 102. 
66 Ustanovení § 44 odst. 1 ZoČNB. 
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Obchodníci s cennými papíry a pobočky zahraničních 

obchodníků s cennými papíry 

54 63 75 

Pojišťovny a pobočky zahraničních pojišťoven 53 55 44 

Zajišťovny 1 1 1 

Penzijní společnosti  0 8 9 

CELKEM 238 304 420 

Zdroj: Seznamy regulovaných a registrovaných subjektů (JERRS) ke dni 20. 05. 2021 dostupné na adrese 

https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB24.SUBJECTS_COUNTS_2; Vlastní zpracování. 

 

Nutno zdůraznit, že čísla v tabulkách jsou uvedena pro názornost a nedemonstrují 

komplexní seznam všech skupin dohlížených subjektů, počty subjektů se navíc mohou dynamicky 

měnit. Pro zajímavost lze uvést, že v roce 2021 zejména bankovní trh sledoval spíše konsolidační 

trend, když došlo či podle původního plánu mělo dojít ke spojení několika velkých subjektů: 

Raiffeisenbank převzala Equa bank a část ING Bank zabývající se osobním bankovnictvím, došlo 

ke spojení Moneta Money Bank a bankovní části PPF zahrnující Air Bank, Home Credit a Benxy 

(Zonky).67  

 

2.2.1. Bankovní sektor 

Český právní řád bohužel neposkytuje závaznou definici bankovního sektoru, pro účely 

této práce tedy budeme vycházet z vymezení, dle kterého je bankovní sektor v České republice 

tvořen všemi bankami operujícími na území ČR, tedy ČNB a celou sítí ostatních obchodních bank, 

přičemž do bankovního sektoru patří také všechny vztahy bank, ať již vzájemné, tak vztahy se 

subjekty vně bankovního systému ČR (podniky, domácnosti, stát a další). Banky dle uvedeného 

pojetí tedy především shromažďují volné peněžní prostředky, jež následně prostřednictvím úvěrů 

půjčují dalším osobám.68 

Vymezení banky pro účely českého právního řádu poskytuje zákon č. 21/1992 Sb., 

o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoB“), který dle svého ustanovení § 1 za banky 

                                                 
67 AKTUÁLNĚ.CZ. Banky v Česku prochází revolucí, skončily už čtyři. Spojování peněžních obrů mění trh. 

29. 4. 2021 Zprávy - Aktuálně.cz. [online] 1999 – 2021 Copyright © Economia, a.s. [cit. 19. 05. 2021] Dostupné 

na adrese: https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/konsolidace-bank-zacala-zda-se-maji-cesi-bat-nebo-tesit-

roze/r~b74a77c8a80f11ebb9860cc47ab5f122/; E15.CZ. Reiffeisenbank může převzít část ING Bank. Spojení 

schválil antimonopolní úřad. E15.cz - Byznys, politika, ekonomika, finance, události. [online] Copyright © 2001 

[cit. 20. 05. 2021]. Dostupné na adrese: https://www.e15.cz/byznys/finance-a-bankovnictvi/raiffeisenbank-

muze-prevzit-cast-ing-bank-spojeni-schvalil-antimonopolni-urad-1378589; E15.CZ. Bankovní megadeal 

dohodnut. Akcionáři Monety schválili fúzi s bankovní částí PPF. E15.cz - Byznys, politika, ekonomika, finance, 

události. [online] Copyright © 2001 [cit. 20. 05. 2021]. Dostupné na adrese: https://www.e15.cz/byznys/finance-

a-bankovnictvi/bankovni-megadeal-dohodnut-akcionari-monety-schvalili-fuzi-s-bankovni-casti-ppf-1386392. 
68 KURKA, R., PAŘÍKOVÁ, A. Subjekty finančního trhu. Vybrané aspekty likvidace a insolvence. 1. vydání. Praha: 

C. H. Beck, 2014, 216 s., ISBN 978-80-7400-277-9, s. 3. 

https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB24.SUBJECTS_COUNTS_2
https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/konsolidace-bank-zacala-zda-se-maji-cesi-bat-nebo-tesit-roze/r~b74a77c8a80f11ebb9860cc47ab5f122/
https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/konsolidace-bank-zacala-zda-se-maji-cesi-bat-nebo-tesit-roze/r~b74a77c8a80f11ebb9860cc47ab5f122/
https://www.e15.cz/byznys/finance-a-bankovnictvi/raiffeisenbank-muze-prevzit-cast-ing-bank-spojeni-schvalil-antimonopolni-urad-1378589
https://www.e15.cz/byznys/finance-a-bankovnictvi/raiffeisenbank-muze-prevzit-cast-ing-bank-spojeni-schvalil-antimonopolni-urad-1378589
https://www.e15.cz/byznys/finance-a-bankovnictvi/bankovni-megadeal-dohodnut-akcionari-monety-schvalili-fuzi-s-bankovni-casti-ppf-1386392
https://www.e15.cz/byznys/finance-a-bankovnictvi/bankovni-megadeal-dohodnut-akcionari-monety-schvalili-fuzi-s-bankovni-casti-ppf-1386392
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považuje akciové společnosti se sídlem na území České republiky, které přijímají vklady od 

veřejnosti a poskytují úvěry a které k výkonu těchto činností disponují bankovní licencí udělenou 

ČNB. ZoB dokonce subjekty poskytující finanční služby omezuje v možnosti používat ve svém 

názvu označení „banka“ nebo „spořitelna“, včetně jejich překladů a dalších slov od nich 

odvozených, která jsou v souladu s ustanovením § 3 vyhrazena pouze pro držitele bankovní 

licence. Výjimku tvoří případy, kdy je zřejmé, že se subjekt nezabývá bankovní činností nebo 

případy, ve kterých je název zaveden nebo uznáván zákonem či na základě mezinárodní 

smlouvy.69 

Dle informací České bankovní asociace (dále jen „ČBA“) na konci roku 2020 v České 

republice disponovalo 49 subjektů bankovní licencí, přičemž z tohoto počtu bylo z hlediska 

vlastnické struktury 37 z nich kontrolováno zahraničními vlastníky. Z hlediska velikosti subjektů 

bylo rozdělení následující:70 

 4 velké banky, 

 5 středně velkých bank, 

 10 malých bank, 

 25 poboček zahraničních bank a 

 5 stavebních spořitelen. 

Dohled nad bankovním sektorem je svěřen ČNB, a to ustanovením § 44 odst. 1 písm. a) 

ZoČNB. 

 

2.2.2. Spořitelní a úvěrní družstva 

Některé vztahy související se vznikem, podnikáním a zánikem spořitelních a úvěrních 

družstev (dále jen „SÚD“) jsou upraveny zákonem č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních 

družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady 

č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoSÚD“).71 ZoSÚD 

zavádí pro SÚD legální definici „družstevní záložny“, dále v této práci budou však za účelem větší 

přehlednosti používány spíše termíny „spořitelní a úvěrní družstva“ či „SÚD“. 

Hlavní smysl existence SÚD spočívá (stejně jako u bank) v přijímání vkladů, poskytování 

úvěrů72 a nabízení dalších finančních služeb. Rozdílem oproti bankám je, že SÚD své služby 

nabízí pouze svým členům, tedy členům konkrétního družstva. Navíc ZoSÚD výslovně deklaruje, 

                                                 
69 Ustanovení § 3 odst. 1, 2 ZoB. 
70 ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE. O bankovním sektoru. [online] Copyright © [cit. 22. 07. 2021]. Dostupné na 

adrese: https://cbaonline.cz/. 
71 Ustanovení § 1 odst. 1 ZoSÚD. 
72 Ustanovení § 1 odst. 2 ZoSÚD. 

https://cbaonline.cz/
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že SÚD bankou nejsou.73 Ke své činnosti SÚD potřebují povolení ČNB, která jej udělí pouze 

družstvům se sídlem v České republice. Jedinou přípustnou právní formou pro SÚD pak podle 

české právní úpravy je družstvo (na rozdíl např. od Německa, ve kterém je umožněno vykonávat 

činnost SÚD také subjektům s právní formou akciové společnosti či společnosti s ručením 

omezeným).74  

Dohled nad SÚD je vykonáván ČNB na základě ustanovení § 44 odst. 1 písm. a) ZoČNB 

a dále v souladu s ustanovením § 1 odst. 1 ZoSÚD, které konkrétní postupy při výkonu tohoto 

dohledu také upravuje. ČNB je svěřen dohled nad SÚD od roku 2006, jak již bylo výše zmíněno. 

 

2.2.3. Kapitálový trh 

Kapitálový trh je jedním z druhů finančního trhu, jehož stabilita a důvěryhodnost je mimo 

jiné předpokladem pro plynulý chod ekonomiky státu.75 Samotnému výkonu dohledu nad 

fungováním kapitálového trhu, jenž je ze své podstaty následného charakteru, však musí 

předcházet náležitá regulace stanovující mantinely pro subjekty operující na kapitálovém trhu, 

načež dodržování těchto pravidel kontroluje dohlížející osoba, tedy v tomto případě ČNB.  

Poskytování služeb na kapitálovém trhu je upraveno zejména zákonem č. 256/2004 Sb., 

o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPKT“) a dále zákonem 

č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „ZISIF“). V návaznosti na ZPKT a ZISIF vydává ČNB vyhlášky, které upravují 

některé zákonné požadavky více do hloubky, jako například v případě podrobnějšího vymezení 

podmínek vstupu na kapitálový trh, obezřetnostních pravidel apod.  

ZPKT se zabývá poskytováním veškerých investičních služeb a investičních nástrojů 

zákazníkům v prostředí finančního trhu, přičemž stanovuje poskytovatelům těchto služeb závazná 

pravidla, jež jsou povinni dodržovat. Ze skupiny zákazníků jsou vyčleněni tzv. profesionální 

zákazníci, u kterých lze očekávat vyšší úroveň odborných znalostí (banky, pojišťovny, zajišťovny, 

obchodníci s cennými papíry apod.).76 

Obchodníkem s cennými papíry je dle ustanovení § 5 odst. 1 ZPKT „právnická osoba, 

která je na základě povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry uděleného Českou národní 

bankou oprávněna poskytovat hlavní investiční služby.“ 

                                                 
73 Ustanovení § 1 odst. 4 ZoSÚD. 
74 KURKA, R., PAŘÍKOVÁ, A. Subjekty finančního trhu. Vybrané aspekty likvidace a insolvence. 1. vydání. Praha: 

C. H. Beck, 2014, 216 s., ISBN 978-80-7400-277-9, s. 4. 
75 ČNB - Česká národní banka. Regulace a dohled nad kapitálovým trhem. Česká národní banka. [online] Copyright 

© ČNB 2021 [cit. 26. 07. 2021]. Dostupné na adrese: https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/vykon-

dohledu/postaveni-dohledu/regulace-a-dohled-nad-kapitalovym-trhem/. 
76 Ustanovení § 2a odst. 1 ZPKT. 

https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/vykon-dohledu/postaveni-dohledu/regulace-a-dohled-nad-kapitalovym-trhem/
https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/vykon-dohledu/postaveni-dohledu/regulace-a-dohled-nad-kapitalovym-trhem/
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ZISIF je klíčovým legislativním aktem regulace kolektivního investování, jehož podstatou 

je shromažďování finančních prostředků od veřejnosti nebo většího počtu investorů a jejich 

investování na základě principu diverzifikace rizika s cílem dosažení zisku.77 Právě diverzifikace 

rizika je považována za jeden z hlavních rysů kolektivního investování, přičemž výhodou 

diverzifikace je zejména charakteristická vzájemná nezávislost výnosností jednotlivých finančních 

instrumentů v portfoliu. S účinností ZISIF vstoupila v platnost zásadní změna v oblasti členění 

investičních fondů, když byly tyto vyňaty z fondů kolektivního investování a z těchto nově 

rovnocenných skupin byly učiněny základní kategorie členění investičních fondů.78 Dále mohou 

být investiční fondy v souladu se ZISIF odlišeny z pohledu sídla na tuzemské a zahraniční a 

z hlediska právní formy na investiční fondy s právní osobností a fondy bez právní osobnosti.79   

Definici investiční společnosti nabízí ZISIF ve svém ustanovení § 7, dle kterého je 

investiční společností „právnická osoba se sídlem v České republice, která je na základě povolení 

uděleného Českou národní bankou oprávněna obhospodařovat investiční fond nebo zahraniční 

investiční fond, popřípadě provádět administraci investičního fondu nebo zahraničního 

investičního fondu nebo vykonávat činnosti uvedené v § 11 odst. 1 písm. c) až f).“ Dále stanovuje 

ZISIF v ustanovení § 479 konkrétní podmínky, které musí být splněny, aby ČNB udělila subjektu 

povolení k činnosti. Jednou z nich je například dodržení jediné přípustné právní formy, jíž je 

akciová společnost.80 

Dohled nad poskytováním služeb na kapitálovém trhu je svěřen ČNB na základě 

ustanovení § 44 odst. 1 písm. b) ZoČNB, přičemž působnost a pravomoci svěřené ČNB v této 

souvislosti jsou blíže upraveny zákonem č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a 

o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Svěření působnosti v oblasti 

výkonu dohledu ČNB potvrzuje pro konkrétní dohlížené subjekty také ZISIF ve svém ustanovení 

§ 534. Dále ustanovení § 135 odst. 1 ZPKT explicitně vyčítá osoby podléhající dohledu nad 

dodržováním práv a povinností, kterými jsou například obchodníci s cennými papíry, osoby 

akreditované, investiční zprostředkovatelé, vázaní zástupci, ale také například členové vedoucích 

orgánů dohlížených osob, zahraniční poskytovatelé investičních služeb a další subjekty. 

Deklarovaným cílem ČNB při výkonu dohledu nad kapitálovým trhem je posílení důvěry 

investorů a emitentů investičních nástrojů v kapitálový trh, k čemuž směřuje především snahou 

                                                 
77 RADVAN, M., KYNCL L. a MOŽDIÁKOVÁ M. Právo kapitálového trhu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 

2010, s. 50. Edice učebnic Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, č. 456. ISBN 978-802-1052-772. 
78 Ustanovení § 92 ZISIF. 
79 Ustanovení § 6 odst. 1, § 8 odst. 1 ZISIF.  
80 Ustanovení § 479 odst. 1 ZISIF: „Česká národní banka udělí povolení k činnosti investiční společnosti na žádost 

akciové společnosti nebo na žádost zakladatele nebo zakladatelů akciové společnosti přede dnem jejího zápisu 

do obchodního rejstříku, jestliže…“ 
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o ochranu investorů a podporou rozvoje kapitálového trhu. Toto poměrně obecné a samo o sobě 

nicneříkající prohlášení ČNB sama na svých webových stránkách rozvádí následovně:  

„Pod tímto obecně definovaným posláním se rozumí především podpora zdravého rozvoje 

a transparentnosti kapitálového trhu, tržní disciplíny a konkurenceschopnosti 

poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu, předcházení systémovým krizím, podpora 

emisních aktivit, ochrana investorů a klientů a posilování důvěry veřejnosti v kapitálový 

trh.“81 

Jedním z nejzásadnějších opatření, ke kterým může ČNB na základě zjištění získaných při 

výkonu dohledu přistoupit, je odebrání povolení k činnosti.  

 

2.2.4. Pojišťovnictví 

Ve smyslu zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „ZPoj“) a již výše zmiňovaného ZDPoj lze za subjekty spadající do oblasti pojišťovnictví 

považovat všechny osoby provozující pojišťovací nebo zajišťovací činnost a činnosti s nimi 

související na území ČR, s výjimkami uvedenými v ustanovení § 2 ZPoj. Vymezení pomocí 

obsahu činnosti často vede k situacím, že jeden subjekt podléhá regulaci pouze v určitém rozsahu 

své činnosti. To v důsledku znamená, že musí dodržovat stanovená pravidla při poskytování pouze 

některých nabízených služeb, což může vyústit ve zmatení zákazníků a jejich omezené 

a nejednoznačné ochraně.  

Z druhé strany nemusí být tato situace příznivá ani pro samotné poskytovatele pojistných 

služeb, když každý svůj produkt musejí podrobit důsledné analýze za účelem zjištění, zda se 

o pojišťovací činnost jedná, či nikoliv, aby náležitě dodrželi zákonné požadavky. Zároveň v této 

souvislosti poskytovatelé pojistných služeb pak v praxi nechtíc se dostat do kolize se zákonem 

často za pomoci svých interních i externích právních týmů již předem své produkty nastavují 

a různě přizpůsobují tak, aby o pojišťovací činnost nešlo, a tudíž se přísnější regulaci vyhnuli.  

Tento negativní jev by jistě vydal na daleko hlubší analýzu, s ohledem na téma práce by 

ale rozebírání kritérií vymezení pojišťovací činnosti dopodrobna nebylo účelné. S vědomím 

značného zjednodušení tak lze říci, že do oblasti pojišťovnictví spadají pojišťovny, zajišťovny, 

pojišťovací zprostředkovatelé a osoby nabízející podnikatelským způsobem možnost stát se 

pojištěným (tzv. flotilové pojištění), přičemž činností pojišťoven a zajišťoven se zabývá především 

ZPoj a činností zprostředkovatelů a flotilových pojistníků především ZDPoj. 

                                                 
81 ČNB - Česká národní banka. Regulace a dohled nad kapitálovým trhem. Česká národní banka. [online] Copyright 

© ČNB 2021 [cit. 26. 07. 2021]. Dostupné na adrese: https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/vykon-

dohledu/postaveni-dohledu/regulace-a-dohled-nad-kapitalovym-trhem/. 

https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/vykon-dohledu/postaveni-dohledu/regulace-a-dohled-nad-kapitalovym-trhem/
https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/vykon-dohledu/postaveni-dohledu/regulace-a-dohled-nad-kapitalovym-trhem/
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Dohled nad oblastí pojišťovnictví je svěřen ČNB na základě ustanovení § 44 odst. 1 

písm. c) ZoČNB, přičemž dále pravomoci dohledu specifikují ZPoj a ZDPoj, jež upravují zejména 

rozsah, předmět i samotný postup výkonu dohledu.82 Ustanovení § 84 odst. 1 ZPoj stanovuje, že 

dohled je vykonáván „v zájmu ochrany pojistníků, pojištěných a oprávněných osob a s ohledem 

na zachování finanční stability pojišťoven a zajišťoven“. ČNB na svých webových stránkách tuto 

obecnou deklaraci rozvádí následovně: 

„Pod tímto obecně definovaným posláním se rozumí především podpora zdravého rozvoje, 

tržní disciplíny a konkurenceschopnosti pojišťoven a zajišťoven, předcházení systémovým krizím, 

ochrana pojistníků, pojištěných a oprávněných osob a posilování důvěry veřejnosti 

v pojišťovnictví.“83 

 

2.2.5. Penzijní oblast 

Dohled ČNB nad fungováním penzijních systémů (penzijní připojištění, důchodové 

spoření, doplňkové penzijní spoření, zaměstnanecké penzijní pojištění) je nazýván dohledem 

v oblasti penzí,84 terminologie volená ČNB tedy bude užívána i dále v této práci.  

Penzijní systém se v ČR v současné době skládá ze dvou pilířů – z povinného I. pilíře a 

z dobrovolného doplňkového penzijního spoření neboli III. pilíře. Mezera v číslování není 

překlepem, nýbrž má svůj důvod v ukončení systému důchodového spoření neboli dobrovolného 

II. pilíře, ke kterému došlo v roce 2015. K rozdělení na původní tři pilíře bylo přistoupeno 

k 1. lednu 2013 transformací penzijních fondů, která fakticky znamenala oddělení majetku 

účastníků penzijního připojištění od majetku penzijního fondu a přeměnu penzijních fondů na 

penzijní společnosti.85 Penzijní připojištění funkční do konce roku 2012 se zároveň tímto krokem 

přeměnilo v transformovaný fond, jenž byl zařazen do III. pilíře. Nově vzniklé penzijní společnosti 

pak začaly spravovat fondy důchodového spoření II. pilíře, účastnické fondy doplňkového 

penzijního spoření a transformovaný fond ve III. pilíři. 

Subjekty podléhající regulaci v oblasti penzí tedy v současné době jsou zejména penzijní 

společnosti, včetně těch zahraničních poskytujících zaměstnanecké penzijní pojištění na území 

                                                 
82 Ustanovení § 84 a násl. ZPoj, ustanovení § 94 a násl. ZDPoj. 
83 ČNB - Česká národní banka. Regulace a dohled nad pojišťovnami a zajišťovnami. Česká národní banka. [online] 

Copyright © ČNB 2021 [cit. 26. 07. 2021]. Dostupné na adrese: https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-

trh/vykon-dohledu/postaveni-dohledu/regulace-a-dohled-nad-pojistovnami-a-zajistovnami/. 
84 ČNB - Česká národní banka. Regulace a dohled v oblasti penzijních společností a fondů. Česká národní banka. 

[online] Copyright © ČNB 2021 [cit. 27. 07. 2021]. Dostupné na adrese: https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-

trh/vykon-dohledu/postaveni-dohledu/regulace-a-dohled-v-oblasti-penzijnich-spolecnosti-a-fondu/. 
85 MINISTERSTVO FINANCÍ ČR. Základní informace - Důchody. Ministerstvo financí ČR. [online] Copyright © 

2005 [cit. 27. 07. 2021]. Dostupné na adrese: https://financnigramotnost.mfcr.cz/cs/duchody/zakladni-

informace. 

https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/vykon-dohledu/postaveni-dohledu/regulace-a-dohled-nad-pojistovnami-a-zajistovnami/
https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/vykon-dohledu/postaveni-dohledu/regulace-a-dohled-nad-pojistovnami-a-zajistovnami/
https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/vykon-dohledu/postaveni-dohledu/regulace-a-dohled-v-oblasti-penzijnich-spolecnosti-a-fondu/
https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/vykon-dohledu/postaveni-dohledu/regulace-a-dohled-v-oblasti-penzijnich-spolecnosti-a-fondu/
https://financnigramotnost.mfcr.cz/cs/duchody/zakladni-informace
https://financnigramotnost.mfcr.cz/cs/duchody/zakladni-informace
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ČR, ale dále také zprostředkovatelé v oblasti doplňkového penzijního spoření. Relevantní právní 

úpravou oblasti penzí jsou především zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním 

příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „ZoPP“) a zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZoDPS“), ale v určitých oblastech také ZPKT. 

Penzijní společnost je definována v ustanovení § 29 odst. 1 ZoDPS jako „akciová 

společnost se sídlem na území České republiky, jejímž předmětem podnikání je shromažďování 

příspěvků účastníka, příspěvků zaměstnavatele a státních příspěvků podle tohoto zákona za 

účelem jejich umísťování do účastnických fondů, obhospodařování majetku v účastnických 

fondech a vyplácení dávek doplňkového penzijního spoření.“ Povinnou je tedy stanovená právní 

forma akciové společnosti a další podmínky nezbytné pro udělení povolení ČNB. 

Dohled v oblasti penzí je v souladu s ustanovením § 44 odst. 1 písm. c) ZoČNB a v souladu 

s  výše uvedenými zákony86 svěřen ČNB, jejímž deklarovaným cílem při výkonu dohledu v oblasti 

penzí je zejména: 

„… podpora zdravého rozvoje, transparentnosti, tržní disciplíny a konkurenceschopnosti 

penzijních institucí, předcházení systémovým krizím, ochrana účastníků penzijních systémů 

a posilování důvěry veřejnosti v tyto penzijní systémy.“ 

Považuji za podstatné zmínit, že v oblasti penzí má pravomoci také MF, které provádí státní 

dozor v rozsahu povinností souvisejících s přiznaným státním příspěvkem. 

 

2.2.6. Směnárny 

Klíčovým předpisem v oblasti směnárenské činnosti je zákon č. 277/2013 Sb., 

o směnárenské činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSměnČ“), který ve svém 

ustanovení § 3 taxativně stanovuje subjekty oprávněné provozovat směnárenskou činnost. Těmi 

jsou kromě ČNB banky, zahraniční banky a zahraniční finanční instituce, spořitelní a úvěrní 

družstva a směnárníci.  

Směnárníci mohou být fyzické i právnické osoby, které splňují podmínky stanovené 

ZSměnČ k udělení samostatného povolení ČNB. Banky a SÚD podléhají svým sektorovým 

zákonům, pokud však provozují směnárenskou činnost, musí náležitě plnit povinnosti i podle 

ZSměnČ. Výkon dohledu nad směnárnami je svěřen ČNB.87  

 

 

                                                 
86 Ustanovení § 42 a násl. ZoPP, ustanovení § 141 a násl. ZoDPS. 
87 Ustanovení § 17 a násl. ZSměnČ. 
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2.2.7. Oblast platebního styku 

Platební styk není legislativně přesně definován, přiléhavým se mi však jeví vymezení 

platebního styku jako „systému organizovaného bankami a finančními institucemi, který umožňuje 

hotovostní a bezhotovostní finanční přesuny mezi jednotlivými subjekty hospodářského života - 

fyzickými i právnickými osobami, a to jak v rámci jednoho státu, tak i ve vztahu k zahraničí.“88 

Relevantní právní úpravou v této oblasti je ZPS, který doznal posledních změn s účinností od 

1. října 2021.  

Hlavním cílem regulace platebního styku je upravit činnost platebních institucí a institucí 

elektronických peněz a také činnost vydavatelů elektronických peněz nebo poskytovatelů 

platebních služeb malého rozsahu omezujícími a přikazujícími pravidly zejména tak, aby 

nedocházelo k neúměrné převaze těchto institucí jako poskytovatelů platebních služeb vůči jejím 

zákazníkům. Platební instituce je dle ustanovení § 7 ZPS právnická osoba oprávněná poskytovat 

platební služby na základě povolení ČNB, přičemž podobně je vymezena instituce elektronických 

peněz v ustanovení § 66 jako právnická osoba oprávněná vydávat elektronické peníze na základě 

povolení ČNB. Držiteli povolení poskytovat platební služby nebo vydávat elektronické peníze 

jsou zpravidla některé z osob již výše v této kapitole popsaných (např. banky, zahraniční banky, 

SÚD), nicméně na základě ustanovení § 5 a 6 ZPS mohou samostatné povolení při splnění 

podmínek získat i jiné osoby.   

Dohled nad výše zmíněnými subjekty vykonává ČNB na základě ustanovení § 44 odst. 1 

písm. a) ZoČNB a na základě ustanovení § 237 odst. 1 ZPS. 

 

2.3. Evropský systém finančního dohledu 

Jak bylo již zmíněno výše, významnou reformou na evropské úrovni prošla pravidla 

dohledu na finančních trzích po finanční krizi v závěru prvního desetiletí tohoto milénia. Právě 

ekonomická recese způsobená krizí realitního sektoru byla impulsem pro renovování dohledového 

systému a tehdy zavedené nové procesy a ustavené instituce fungují v principu spíše s menšími 

úpravami až do současnosti.  

V únoru 2009 byla publikována zpráva s názvem High Level Group on Financial 

Supervision in the EU,89 známá spíše pod označením „Larosièrova zpráva“ („De Larosière 

Report“), jejíž zpracování je výsledkem společné práce skupiny expertů v čele s Jacques 

de Larosière, bývalým guvernérem francouzské centrální banky. Na popud tehdejšího předsedy 

                                                 
88 MARVANOVÁ, M., JUŘÍK, P., VÍTKOVSKÝ, K. Platební styk. Praha: Bankovní institut a.s., 1996, 251 s., s. 1. 
89 EUROPEAN COMISSION. The High-Level Group on Financial Supervision in the EU chaired by Jacques de 

Larosière: Report. [online] 25. 2. 2009 [cit. 27. 09. 2021]. Dostupné na adrese: 

https://ec.europa.eu/economy_finance/publications/pages/publication14527_en.pdf. 

https://ec.europa.eu/economy_finance/publications/pages/publication14527_en.pdf
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Evropské komise Joseho Manuela Barossa byla sestavena skupina expertů, jejímž primárním 

úkolem byla analýza důvodů a příčin vzniklé finanční krize a návazné zpracování doporučení 

a opatření posilujících systém dohledu a bránících opakování selhání trhu v takovém měřítku. 

Právě finanční krize vrcholící v roce 2008 podala totiž velmi důležitou praktickou zkušenost se 

selháním trhu, což významně napomohlo odhalení některých problematických tržních aspektů. 

Cílem zprávy bylo podat náměty na vytvoření efektivnějšího, integrovaného a udržitelného 

systému evropského dohledu nad finančním sektorem. K tehdejší regulaci dohledu nad finančním 

trhem se zpráva staví poměrně kriticky, přičemž největší problémy identifikuje zejména v absenci 

konzistentních regulatorních pravidel, v nízké schopnosti včas identifikovat potenciální ohrožení 

finanční stability a v těžkopádné koordinaci při vynucování rychlé nápravy.90 

Systém evropského finančního dohledu vycházející z Larosièrovy zprávy a fungující 

prakticky dodnes je postaven na dvou pilířích, přičemž prvním z nich je dohled na makroúrovni 

a druhým dohled na mikroúrovni. Za účelem systematičtějšího dohledu byly vytvořeny nové 

instituce, jež byly nadány pravomocí udělovat závazné pokyny národním regulátorům a také 

vydávat rozhodnutí zavazující konkrétní finanční instituce.91 

Dohledovým orgánem prvního zmíněného makro pilíře má být Evropská rada pro 

systémová rizika (European Systemic Risk Board, dále jen „ESRB“), která byla ustavena právě 

na doporučení Larosièrovy zprávy.  ESRB je tvořena generální radou ECB, předsedou Evropského 

orgánu pro bankovnictví, předsedou Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy, předsedou 

Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění, zástupcem Evropské 

komise, předsedou a dvěma místopředsedy Poradního vědeckého výboru (Advisory Scientific 

Committee, dále jen „ASC“) a Poradního technického výboru (Advisory Technical Committee, 

dále jen „ATC“), přičemž tito vyjmenovaní členové disponují v ESRB hlasovacími právy. Dále se 

stávají členy zástupci národních dohledových orgánů, kteří ale hlasovací práva nemají.92  

Organizační struktura ESRB je znázorněna na schématu níže. ESRB zahájila svoji činnost 

v prosinci roku 2010, sídlí ve Frankfurtu nad Mohanem a její běžné provozní aktivity jsou 

zabezpečovány Sekretariátem ESRB z prostředků ECB.93 

                                                 
90 MINISTERSTVO FINANCÍ ČR – Zavedení eura. Výkladový slovníček. Ministerstvo financí ČR – Zavedení eura. 

[online] Copyright © 2013 [cit. 27. 09. 2021]. Dostupné na adrese: https://www.zavedenieura.cz/cs/vykladovy-

slovnicek/l-2340. 
91 JANOVEC, M. Dohled nad finančním trhem a jeho integrace. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, 192 s., ISBN 978-

80-7552-877-3, s. 10. 
92 JANOVEC, M. Dohled nad finančním trhem a jeho integrace. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, 192 s., ISBN 978-

80-7552-877-3, s. 12. 
93 MINISTERSTVO FINANCÍ ČR – Zavedení eura. Výkladový slovníček. Ministerstvo financí ČR – Zavedení eura. 

[online] Copyright © 2013 [cit. 27. 09. 2021]. Dostupné na adrese: https://www.zavedenieura.cz/cs/vykladovy-

slovnicek/e-2335#evropska-rada-pro-systemova-rizika-european-systemic-risk-board-esrb. 

https://www.zavedenieura.cz/cs/vykladovy-slovnicek/l-2340
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Obrázek 2 – Organizační struktura ESRB 

 

Zdroj: VERHELST, S. Renewed financial supervision in Europe – Final Transitory. Egmont paper, 2011, No. 44, 62 

s., s. 21; JANOVEC, M. Dohled nad finančním trhem a jeho integrace. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, 192 s., 

ISBN 978-80-7552-877-3, s. 15; Vlastní zpracování. 

 

Dohled na mikroúrovni neboli druhý pilíř systému evropského finančního dohledu je 

zajišťován třemi celoevropskými orgány, jež jsou společně označovány jako ESA (European 

Supervisory Authorities), dále pak Společným výborem ESA (Joint Committee) a Odvolacím 

senátem (Board of appeal).94 ESA je označením pro tři orgány vytvořené na základě Larosièrovy 

zprávy, kterými jsou Evropský orgán pro bankovnictví (European Banking Authority, dále jen 

„EBA“), Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (European Securities and Market Authority, dále 

jen „ESMA“) a Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (European 

Insurance and Occupational Pensions Authority, dále jen „EIOPA“). Pro lepší názornost je schéma 

struktury druhého pilíře ESFS níže opět znázorněno graficky.  

Poměrně matoucím může být to, že druhý pilíř je někdy nazýván jako Evropský systém 

finančního dohledu (European System of Financial Supervisors, dále jen „ESFS“),95 podle 

výkladu MF96 je však tímto pojmem označována činnost vykonávaná v rámci prvního i druhého 

pilíře, tedy i činnost ESRB. Pro účely této práce bude upřednostněn druhý jmenovaný výklad MF, 

tedy širší pojetí ESFS. 

 

                                                 
94 JANOVEC, M. Dohled nad finančním trhem a jeho integrace. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, 192 s., ISBN 978-

80-7552-877-3, s. 19. 
95 JANOVEC, M. Dohled nad finančním trhem a jeho integrace. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, 192 s., ISBN 978-

80-7552-877-3, s. 12. 
96 MINISTERSTVO FINANCÍ ČR – Zavedení eura. Výkladový slovníček. Ministerstvo financí ČR – Zavedení eura. 

[online] Copyright © 2013 [cit. 27. 09. 2021]. Dostupné na adrese: https://www.zavedenieura.cz/cs/vykladovy-

slovnicek/e-2335#evropska-rada-pro-systemova-rizika-european-systemic-risk-board-esrb. 
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Obrázek 3 – Struktura druhého pilíře ESFS 

 

Zdroj: VERHELST, S. Renewed financial supervision in Europe – Final Transitory. Egmont paper, 2011, No. 44, 62 

s., s. 35; JANOVEC, M. Dohled nad finančním trhem a jeho integrace. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, 192 s., 

ISBN 978-80-7552-877-3, s. 20; Vlastní zpracování. 

 

ESA je tvořena orgány s právní subjektivitou podléhajícími právní regulaci na národní 

úrovni dle místa jejich sídla. EBA vznikla z původního výboru CEBS (Committee of European 

Banking Supervisors), ESMA z výboru CESR (Committee of European Securities Regulators) 

a EIOPA z výboru CEIOPS (Committee of European Insurance and Occupational Pensions 

Supervisors).97 Zásadní odlišností od předchůdců orgánů ESA v podobě zmíněných výborů je 

právě právní subjektivita, kterou výbory nedisponovaly. Deklarovaným cílem činnosti ESA je 

„zlepšování fungování, integrity a transparentnosti evropského finančního trhu“.98 

 

EBA 

EBA má kompetence zejména v oblasti posilování stability finančního sytému a ochrany 

vkladatelů i investorů. Mezi obecněji stanovené cíle její činnosti patří například vytváření 

jednotného regulatorního prostředí, prosazování rovné hospodářské soutěže a zefektivňování 

koordinace dohledu na mezinárodní úrovni. EBA je dále také poradním orgánem pro ostatní unijní 

instituce v oblasti bankovnictví, platebních služeb, elektronických peněz, regulace společností, 

auditu, finančního výkaznictví a v dalších oblastech.99 

                                                 
97 LEXOLOGY. CESR, CEBS and CEIOPS renamed ESMA, EBA and EIOPA. Lexology. [online]. Copyright © 

Copyright 2006 [cit. 26. 02. 2022]. Dostupné na adrese: 

https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=f816f6bd-1ad6-4ee4-b40b-a5d42ac94197. 
98 JANOVEC, M. Dohled nad finančním trhem a jeho integrace. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, 192 s., ISBN 978-

80-7552-877-3, s. 13. 
99 MINISTERSTVO FINANCÍ ČR – Zavedení eura. Výkladový slovníček. Ministerstvo financí ČR – Zavedení eura. 

[online] Copyright © 2013 [cit. 27. 09. 2021]. Dostupné na adrese: https://www.zavedenieura.cz/cs/vykladovy-

slovnicek/e-2335#evropske-organy-dohledu-european-supervisory-authorities-esa. 
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Hlavním orgánem EBA je rada orgánů dohledu, jež přijímá veškerá politická rozhodnutí 

a je tvořena předsedou, vedoucími představiteli národních orgánů dohledu nad úvěrovými 

institucemi, jedním zástupcem Evropské komise, jedním zástupcem ECB, jedním zástupcem 

ESRB a jedním zástupcem každého ze dvou ostatních evropských orgánů dohledu (ESMA 

a EIOPA). Dalšími orgány jsou správní rada, která zajišťuje, aby činnost úřadu odpovídala jeho 

pověření a pracovnímu programu, a výbor pro řešení problémů, jenž přijímá rozhodnutí 

v záležitostech týkajících se řešení problémů bank.  

Výstupy činnosti EBA jsou přijímány radou orgánů dohledu na základě projednání 

v technických pracovních skupinách a ve stálých výborech, kterým může dát podnět kterýkoli 

členský stát. Činnost EBA byla započata v roce 2011, jejím sídlem je Paříž a v jejím čele 

v současné době stojí José Manuel Campa.100 

 

 ESMA 

Kompetence ESMA spočívají zejména v oblasti dohledu nad kapitálovými trhy, přičemž 

cílem její činnosti má být vytváření účinného a jednotného systému regulace a dohledu, řádné 

fungování finančních trhů, prohlubování koordinace dohledu na mezinárodní úrovni, prosazování 

rovných podmínek hospodářské soutěže a zvyšování ochrany spotřebitelů. Další důležitou 

pravomocí svěřenou do rukou ESMA je zajištění registrace a následného dohledu nad ratingovými 

agenturami. ESMA je poradním orgánem ostatních unijních institucí v oblasti regulace 

kapitálového trhu, správců alternativních investičních fondů a v dalších souvisejících otázkách.101 

Nejvyšším orgánem je stejně jako u EBA rada orgánů dohledu odpovědná za schvalování 

veškerých výstupů instituce. Ta je tvořena předsedou, vedoucími představiteli národních orgánů 

dohledu nad finančními institucemi, jedním zástupcem Evropské komise, jedním zástupcem ECB, 

jedním zástupcem ESRB a jedním zástupcem každého ze dvou ostatních evropských orgánů 

dohledu (EBA a EIOPA). Dále jsou v radě orgánů dohledu v postavení pozorovatelů zástupci 

některých nečlenských států (Island, Lichtenštejnsko a Norsko).  

Také činnost ESMA byla zahájena v roce 2011, stejně tak sídlo bylo umístěno jako u EBA 

v Paříži a v současné době ESMA prozatímně předsedá Anneli Tuominen.102 

                                                 
100 EVROPSKÝ ORGÁN PRO BANKOVNICTVÍ (EBA). Evropská unie. EUROPA - European Union website, the 

official EU website. [online] [cit. 27. 09. 2021]. Dostupné na adrese: https://europa.eu/european-union/about-

eu/agencies/eba_cs. 
101 MINISTERSTVO FINANCÍ ČR – Zavedení eura. Výkladový slovníček. Ministerstvo financí ČR – Zavedení eura. 

[online] Copyright © 2013 [cit. 27. 09. 2021]. Dostupné na adrese: https://www.zavedenieura.cz/cs/vykladovy-

slovnicek/e-2335#evropske-organy-dohledu-european-supervisory-authorities-esa. 
102 EVROPSKÝ ORGÁN PRO CENNÉ PAPÍRY A TRHY (ESMA). Evropská unie. EUROPA - European Union 

website, the official EU website. [online] [cit. 27. 09. 2021]. Dostupné na adrese: https://europa.eu/european-

union/about-eu/agencies/esma_cs. 

https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/eba_cs
https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/eba_cs
https://www.zavedenieura.cz/cs/vykladovy-slovnicek/e-2335#evropske-organy-dohledu-european-supervisory-authorities-esa
https://www.zavedenieura.cz/cs/vykladovy-slovnicek/e-2335#evropske-organy-dohledu-european-supervisory-authorities-esa
https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/esma_cs
https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/esma_cs


 

45 

 

 

EIOPA 

EIOPA je orgánem s obecnými cíli obdobnými jako ve dvou případech výše, a tedy 

záměrem zasazovat se o ochranu zájmů pojistníků, účastníků a beneficientů penzijních systémů, 

tentokrát v oblasti pojišťovnictví. EIOPA je poradním orgánem v oblasti regulace a dohledu 

v pojišťovnictví a v dalších souvisejících otázkách. 

Hlavním orgánem EIOPA je stejně jako v předchozích případech rada orgánů dohledu 

tvořená předsedou, vedoucími představiteli národních orgánů dohledu nad finančními institucemi, 

jedním zástupcem Evropské komise, jedním zástupcem ECB, jedním zástupcem ESRB a jedním 

zástupcem každého ze dvou ostatních evropských orgánů dohledu (EBA a ESMA). Dalším 

orgánem EIOPA je správní rada, která se skládá z předsedy EIOPA, ze šesti zástupců 

vnitrostátních orgánů dohledu a ze zástupců Evropské komise.  

EIOPA zahájila svou činnost roku 2011, sídlí ve Frankfurtu nad Mohanem a v současné 

době jí předsedá Gabriel Bernardino.103 

 

2.3.1. Limity ESFS 

Již v Larosièrově zprávě bylo odůvodněno a vysvětleno, že vytvořením nového 

institucionálního rámce evropského dohledu nad finančním trhem nedochází k narušení principu 

subsidiarity a že výkon každodenního dohledu zůstává v kompetenci národních dohledových 

orgánů.104 ESA by tedy svou činnost měla udržovat v určitých mantinelech, přičemž právě 

výhradní pravomoci členských států by měly být respektovaným limitem oblasti rozhodování 

evropských dohledových orgánů.  

Ačkoliv je rozdělení pravomocí deklarováno, mohou v této souvislosti mezi členskými 

státy a evropskými dohledovými orgány vznikat kompetenční spory. Významnou možností obrany 

jednotlivých členských států je institut ochranného opatření, kterého může členský stát využít 

v případě, domnívá-li se, že je ohrožena jeho fiskální pravomoc. Existence tohoto institutu 

vyjadřuje respekt vůči výhradním pravomocem členských států ve fiskální sféře.105 

Ochranné opatření slouží jako obrana členských států před nesprávnými přímo 

aplikovatelnými rozhodnutími ESA. Členský stát, jenž se cítí být dotčen, musí jednat aktivně 

a orgánu ESA oznámit, že se daným rozhodnutím řídit nehodlá a nebude jej plnit. Takové 

                                                 
103 1. EIOPA. Evropská unie. EUROPA - European Union website, the official EU website. [online] [cit. 27. 09. 2021]. 

Dostupné na adrese: https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/eiopa_cs.  
104 JANOVEC, M. Dohled nad finančním trhem a jeho integrace. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, 192 s., ISBN 

978-80-7552-877-3, s. 10. 
105 JANOVEC, M. Dohled nad finančním trhem a jeho integrace. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, 192 s., ISBN 

978-80-7552-877-3, s. 31. 
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oznámení má suspenzivní účinky, tudíž je účinnost rozhodnutí orgánu ESA pozastavena. 

V případě, že orgán ESA bude trvat na daném rozhodnutí, musí zakročit Rada EU a rozhodnout, 

zda došlo k zásahu do povinností členského státu ve fiskální oblasti, či nikoliv. Takové rozhodnutí 

činí Rada EU kvalifikovanou většinou106 a členský stát i orgán ESA jsou jím vázány. Nikoliv 

nevýznamná obava o objektivitu výsledného rozhodnutí v této souvislosti ale vzniká s ohledem na 

to, že Rada EU je tvořena zástupci jednotlivých členských států, tudíž lze očekávat, že národní 

zájmy budou ve sporu s orgánem ESA upřednostněny.107 

Samotné vytvoření ESFS bylo pouze prvním krokem na cestě k vytyčenému cíli, jímž byl 

a stále je integrovaný a funkční finanční evropský trh. ESFS, potažmo činnost ESA, neumožňuje 

úplnou centralizaci dohledu na evropskou úroveň, jelikož ESA nemá nástroje k provádění 

závazných rozhodnutí, která vydává, vůči konkrétním finančním institucím. Jedná se tedy spíše 

o „dohled nad národním dohledem“, neboť dohlíženými subjekty jsou orgány dohledu 

jednotlivých členských států.108 Z tohoto pravidla ale existují výjimky, jednou z nich jsou 

například ratingové agentury, nad kterými ESA má pravomoc vykonávat přímý dohled. 

Dalším krokem k integraci evropského finančního trhu je vytvoření bankovní unie, a tedy 

realizace přímého dohledového mechanismu.109 Přistoupení k vytvoření bankovní unie zapříčinila 

zejména dluhová krize, v níž vyústila finanční krize v eurozóně. Logickým záměrem bankovní 

unie je tak zejména stabilizace bankovního sektoru v rámci celé eurozóny, jeho bezpečnost 

a spolehlivost.  

Jakkoliv lze ale tvrdit, že bankovní unie může v teoretické rovině být daleko významnějším 

prostředkem k integraci evropského finančního trhu, z pohledu České republiky ji lze považovat 

za nástroj dosud značně bezzubý, a to logicky z toho důvodu, že Česká republika stále není členem 

eurozóny. Navíc s ohledem na proklamace aktuálního politického vedení u moci v ČR, ale i na 

postoje opozičních stran, nelze minimálně v příštím volebním období výraznější snahu o zavedení 

                                                 
106 PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE průvodní dokument k návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 

PARLAMENTU A RADY o makroobezřetnostním dohledu nad finančním systémem na úrovni Společenství a 

o zřízení Evropského výboru pro systémová rizika návrhu ROZHODNUTÍ RADY o pověření Evropské 

centrální banky zvláštními úkoly, které se týkají fungování Evropského výboru pro systémová rizika návrhu 

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o zřízení Evropského orgánu pro bankovnictví návrhu 

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se zřizuje Evropský orgán pro pojišťovnictví 

a zaměstnanecké penzijní pojištění návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o zřízení 

Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy ze dne 23. 9. 2009. 
107 JANOVEC, M. Dohled nad finančním trhem a jeho integrace. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, 192 s., ISBN 

978-80-7552-877-3, s. 31. 
108 JANOVEC, M. Dohled nad finančním trhem a jeho integrace. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, 192 s., ISBN 

978-80-7552-877-3, s. 13. 
109 JANOVEC, M. Dohled nad finančním trhem a jeho integrace. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, 192 s., ISBN 

978-80-7552-877-3, s. 47. 
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eura očekávat. V tomto kontextu souvislostí bude aspekt bankovní unie pro účely této práce spíše 

zanedbán. 

Vzhledem k tomu, že od započetí činnosti institucí ESFS, které byly ustaveny na základě 

Larosièrovy zprávy, uběhlo již 10 let, nabízí se prostor pro zhodnocení jejich smysluplnosti 

a účinnosti. V tomto ohledu se nelze než ztotožnit s názorem, že reformu lze charakterizovat jako 

„smělý krok nesmělým způsobem“.110 Jakkoliv mají vzniklé instituce potenciál být kostrou 

účinného a efektivního dohledu na nadnárodní úrovni, domnívám se, že bez nástrojů k vynucování 

plnění závazných rozhodnutí a obecně přímé působnosti institucí ESA nelze stanovených cílů 

úplně dosáhnout. Chybějící prvky centralizace tak dle mého názoru budou kýženou účinnost 

evropského dohledu snižovat do té doby, dokud si budou členské státy striktně dané pravomoci 

bránit a dokud budou primárními dohledovými orgány instituce na národní úrovni. V tomto ohledu 

je postoj členských států zpravidla poměrně vyhraněný a nic nenaznačuje tomu, že by se měla 

vzedmout vlna zvýšení náklonosti vůči předávání pravomocí na unijní úroveň. Okolnosti se 

samozřejmě mohou v průběhu času měnit a i tento zdánlivě neměnný stav se nepochybně může 

v budoucnu obrátit. V současné době však není důvod očekávat, že by se atmosféra v EU v tomto 

ohledu příliš dynamicky vyvíjela a převažujícím politickým zájmem členských států zůstává spíše 

udržení fiskálních pravomocí ve svých rukách v souladu s principem decentralizace moci v této 

oblasti. 

  

                                                 
110 JANOVEC, M. Dohled nad finančním trhem a jeho integrace. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, 192 s., ISBN 

978-80-7552-877-3, s. 32. 
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3. Informační povinnost  

3.1. Pojem informace 

Pro účely této práce aplikovatelnou definici pojmu informace nalezneme v zákoně 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„InfZ“), dle kterého se informací rozumí „jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, 

zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu 

uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.“111 

Dalším právním předpisem, který pojem informace vymezuje, je například zákon č. 123/1998 Sb., 

o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.112  

Vedle právních vymezení existuje také mnoho obecných definic pojmu informace, 

například Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy svou definicí poskytuje 

průnik významů termínu informace napříč různými specializovanými obory a vědními 

disciplínami: „V nejobecnějším slova smyslu se informací chápe jako údaj o reálném prostředí, 

o jeho stavu a procesech v něm probíhajících. … V informační vědě a knihovnictví se informací 

rozumí především sdělení, komunikovatelný poznatek, který má význam pro příjemce nebo údaj 

usnadňující volbu mezi alternativními rozhodovacími možnostmi. …“113 

 

3.2. Obsah informační povinnosti 

Obsahem informační povinnosti v návaznosti na vymezení pojmu informace výše je 

závazek osoby, které je povinnost uložena, poskytovat stanovené informace jiné osobě či osobám. 

Pro účely této práce jsou samozřejmě relevantní informační povinnosti subjektů finančního trhu, 

jež jsou jim ukládány různými právními předpisy. Adresátem poskytovaných informací je 

zpravidla ČNB jako orgán dohledu nad finančním trhem, přičemž právě za účelem provádění 

efektivního a vypovídajícího dohledu je třeba analýzy potřebných informací o činnosti 

dohlížených subjektů. Rozsáhlý komplex informací předávaných ČNB za účelem splnění 

informační povinnosti lze rozlišit na následující části, které budou rozpracovány v dalších 

kapitolách: 

a) dohledová statistika, 

                                                 
111 Ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
112 Ustanovení § 2 zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 
113 JONÁK, Zdeněk. Informace. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV). 

[online] Praha: Národní knihovna ČR, 2003 [cit. 25. 05. 2021]. Dostupné na adrese: 

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000000456&local_base=KTD. 

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000000456&local_base=KTD
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b) ostatní požadavky vyplývající zpravidla ze sektorových zákonů.114 

V souvislosti se zvoleným tématem práce bude nadále pojem informační povinnost 

používán v jeho zúženém rozsahu, tedy v podobě informačních povinností ukládaných v rámci 

vykonávání dohledových pravomocí ČNB. Pozornost tedy bude až na výjimky upřena 

povinnostem ukládaným za jiným účelem, než je výkon dohledu, například informačním 

povinnostem, jež jsou subjektům finančního trhu uloženy vůči zákazníkům, spotřebitelům apod. 

  

3.3. Dohledová statistika 

Dohledová statistika je poměrně komplexním a uceleným statistickým systémem, který na 

základě dat získaných v souvislosti s plněním informační povinnosti subjekty finančního trhu 

produkuje významný zdroj údajů použitelný zejména při vykonávání dohledových pravomocí na 

národní i evropské úrovni. Podstatou dohledové statistiky je sběr, zpracování a publikace dat za 

účelem monitorování dodržování pravidel finančního trhu a stability finančního sektoru.115 

Informace jsou v rámci dohledové statistiky získávány zejména na základě jednotných evropských 

reportovacích rámců, jež jsou specifikovány příslušnými evropskými institucemi (EBA, ESMA, 

EIOPA). 

Některé údaje získané na základě dohledových statistik ČNB zveřejňuje prostřednictvím 

veřejně dostupné databáze časových řad ARAD, kterou provozuje ČNB za účelem zpřístupnění 

informací veřejnosti. Cílem databáze ARAD je zejména sjednocení a zpřehlednění statistických 

údajů, které má ČNB k dispozici, přičemž časové řady jsou sestavovány obvykle na čtvrtletní bázi. 

Databáze je poměrně rozsáhlá, údaje pochází z rozličných zdrojů, jejichž počet dosahuje více než 

stovky jednotlivých pramenů. Jejím obsahem nejsou pouze vlastní výstupy ČNB, ale také převzaté 

externí statistiky, zejména od ČSÚ, pokud ke zveřejnění byl dán souhlas.116 V rámci databáze 

ARAD jsou informace z dohledových statistik zařazeny v části B s názvem „Základní ukazatele 

finančního trhu“, která obsahuje zejména kvantitativní údaje o velikosti, finanční situaci 

a dodržování pravidel obezřetnosti u subjektů působících v konkrétním sektoru finančního trhu. 

Sběr dat zaznamenaných v časových řadách započal ve většině případů roku 2008, do současnosti 

je tedy díky ARAD k dispozici více než desetiletý vývoj sledovaných parametrů, což mimo jiné 

usnadňuje případné prognózování budoucích situací očekávaných na finančních trzích. Výjimku 

                                                 
114 ČNB - Česká národní banka. Informační povinnosti subjektů finančního trhu vůči České národní bance. Česká 

národní banka. [online] Copyright © ČNB 2021 [cit. 09. 03. 2021]. Dostupné na adrese: 

https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/vykon-dohledu/informacni-povinnosti/. 
115 ČNB - Česká národní banka. Informační povinnosti subjektů finančního trhu vůči České národní bance. Česká 

národní banka. [online] Copyright © ČNB 2021 [cit. 25. 05. 2021]. Dostupné na adrese: 

https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/vykon-dohledu/informacni-povinnosti/. 
116  ARAD. [online] [cit. 19. 03. 2021]. Dostupné na adrese: https://www.cnb.cz/docs/ARADY/HTML/index.htm. 

https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/vykon-dohledu/informacni-povinnosti/
https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/vykon-dohledu/informacni-povinnosti/
https://www.cnb.cz/docs/ARADY/HTML/index.htm
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činí data související s penzijními společnostmi a fondy penzijních společností, která jsou dostupná 

až od roku 2013, a to z důvodu penzijní reformy v rámci které došlo k zásadním změnám 

v legislativě účinným právě od 1. ledna 2013,117 kterým se budeme podrobněji věnovat dále. 

Jako další kanál pro zveřejnění informací, které mají často podklad v dohledových 

statistikách, využívá ČNB přímo své webové stránky, na kterých lze údaje dohledat v kapitole 

„Souhrnné informace o finančním trhu“. V rámci této kapitoly ČNB odkazuje na výše zmíněnou 

databázi ARAD a další informace rozděluje do následujících podkapitol:  

 Ukazatele finančního zdraví (Financial Soundness Indicators, dále jen „FSI“) 

o Základní FSI jsou mezinárodním měřítkem určeným k vzájemnému 

srovnávání a podpoře makroobezřetnostních analýz finančního trhu a jejich 

vyhodnocování.118 FSI byly vytvořeny Mezinárodním měnovým fondem za 

přispění mezinárodní spolupráce mezi státy. 

 Zprávy o dohledu nad finančním trhem 

 Ostatní publikace a dokumenty 

 Archiv 

 

3.3.1. Právní rámec dohledové statistiky 

Primárně vychází dohledová statistika z vyhlášek ČNB a z unijních předpisů s přímou 

aplikovatelností týkajících se reportingu.119 Zároveň jsou reportovací pravidla obsažena 

v jednotlivých předpisech podle druhu konkrétního dohlíženého subjektu, proto budou následující 

kapitoly této práce členěny podle skupin jednotlivých dohlížených subjektů plnících svou 

informační povinnost a zároveň bude odlišeno, jestli dané postupy vycházejí z národní (vyhlášky 

ČNB) či evropské legislativy (přímo aplikovatelná nařízení či směrnice, jež byly do českého 

právního řádu náležitě transponovány). Pravidla vykazování jsou vedle výkazů a hlášení 

zasílaných ČNB v souvislosti s výkonem dohledu aplikována také na další reporty 

                                                 
117 EPRAVO.CZ. Penzijní reforma - změny na poslední chvíli. epravo.cz – Váš průvodce právem - Sbírka zákonů, 

judikatura, právo. [online] Copyright © EPRAVO.CZ, a.s. 1999 [cit. 19. 03. 2021]. Dostupné na adrese: 

https://www.epravo.cz/top/clanky/penzijni-reforma-zmeny-na-posledni-chvili-87814.html. 
118 ČNB - Česká národní banka. Základní ukazatele finančního zdraví podle Mezinárodního měnového fondu (FSIs 

IMF). Česká národní banka. [online] Copyright © ČNB 2021 [cit. 19. 03. 2021]. Dostupné na adrese: 

https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/souhrnne-informace-fin-trhy/zakladni-ukazatele-financniho-zdravi/. 
119 ČNB - Česká národní banka. Legislativní rámec dohledové statistiky. Česká národní banka. [online] Copyright © 

ČNB 2021 [cit. 28. 09. 2021]. Dostupné na adrese: https://www.cnb.cz/cs/statistika/dohledova-

statistika/legislativni-ramec/. 

https://www.epravo.cz/top/clanky/penzijni-reforma-zmeny-na-posledni-chvili-87814.html
https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/souhrnne-informace-fin-trhy/zakladni-ukazatele-financniho-zdravi/
https://www.cnb.cz/cs/statistika/dohledova-statistika/legislativni-ramec/
https://www.cnb.cz/cs/statistika/dohledova-statistika/legislativni-ramec/
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související s měnovou a bankovní statistikou, statistikou platební bilance, statistikou finančních 

účtů a dalších.120 

 

1. BANKY 

a) Národní předpisy 

i. Vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních 

bank České národní bance, ve znění účinném k 1. červenci 2021 (dále jen „Vyhláška 

346/2013“) 

Předmětem Vyhlášky 346/2013 je úprava obsahu, formy, lhůty a způsobu sestavování 

a předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank vůči ČNB. Za účelem 

zjednodušení budou dále termínem „banka“ míněny banky i pobočky zahraničních bank. 

Důležitým faktem je, že tyto Vyhláškou 346/2013 stanovené postupy se aplikují i na proces plnění 

informační povinnosti na základě unijních předpisů. Vyhláška 346/2013 nabyla účinnosti od 

1. ledna 2014. 

Na denní bázi ukládá ustanovení § 2a Vyhlášky 346/2013 bankám za každý obchodní den 

sestavit a nejpozději do osmé hodiny pracovního dne následujícího po tomto obchodním dni 

předložit ČNB výkaz: 

 CEO (ČNB) 1-98 „Denní výkaz o nezajištěných jednodenních vkladech“.  

Uvedený výkaz je vzhledem k nejvyšší stanovené četnosti předkládání tedy možné 

považovat za permanentně trvající vykazovací zátěž pro banky, které musí uvedenou informační 

povinnost plnit vždy nejpozději do 8 hodin ráno dalšího pracovního dne. Zároveň každodenní 

vykazování svědčí o důležitosti sledování nezajištěných jednodenních vkladů v kratším časovém 

horizontu, když sledování těchto údajů na měsíční bázi by zřejmě nebylo dostačující. 

Dále dle ustanovení § 3 Vyhlášky 346/2013 sestavuje banka stanovené výkazy 

k poslednímu dni každého kalendářního měsíce a následně je předkládá ČNB do 15, 17, 20, 24, 

25 či 37 dnů po skončení kalendářního měsíce. Jedná se například o následující výkazy: 

 „Bil (ČNB) 1-12 „Měsíční bilance aktiv a pasiv banky/pobočky zahraniční 

banky“, 

 V (ČNB) 60-12 „Měsíční výkaz o tradiční sekuritizaci a jiných převodech 

úvěrů banky/pobočky zahraniční banky“ a další. 

V případě uvedených výkazů se jedná o demonstrativní výčet v dané kategorii, úplný 

seznam měsíčně předkládaných výkazů je uveden v odstavci 1.a Přílohy 1 této práce. Stanovení 

                                                 
120 ČNB - Česká národní banka. Legislativní rámec dohledové statistiky. [online] Copyright © ČNB 2021 [cit. 

01. 10. 2021]. Dostupné na adrese: https://www.cnb.cz/cs/statistika/dohledova-statistika/legislativni-ramec/. 

https://www.cnb.cz/cs/statistika/dohledova-statistika/legislativni-ramec/
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odlišné doby, ve které jsou banky povinny výkazy předkládat, lze připisovat rozdílné obtížnosti 

sestavení jednotlivých datových souborů, kterou Vyhláška 346/2013 zřejmě předvídá.  

Řada výkazů z této skupiny se vztahuje k úvěrům klientů bank, v souvislosti s kterými je 

na místě pro úplnost zmínit také zákon č. 177/2020 Sb., o některých opatřeních v oblasti splácení 

úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19, na jehož základě mohly osoby dotčené pandemií 

zažádat o odklad splátek. ČNB zároveň uložila některé mimořádné informační povinnosti bankám 

(ale i dalším úvěrovým institucím) s cílem získat data o odkladech splátek a o úvěrech 

poskytnutých s využitím programů státní podpory. Platnost zákonného úvěrového moratoria 

skončila dne 31. října 2020, čímž také tato mimořádná informační povinnost pozbyla smyslu 

a zanikla.121  

Dle ustanovení § 4 odst. 1 Vyhlášky 346/2013 sestavují banky na čtvrtletní bázi a následně 

předkládají ČNB do 15, 20, 25 či 29 dní po skončení čtvrtletí (kromě některých výjimek 

stanovených pro 4. čtvrtletí)122 například následující výkazy: 

 E (ČNB) 5-04 „Hlášení o organizační struktuře a kvalifikovaných účastech 

banky/pobočky zahraniční banky“, 

 V (ČNB) 61-04 „Čtvrtletní výkaz banky/pobočky zahraniční banky o tradiční 

sekuritizaci a jiných převodech úvěrů“ a další výkazy. 

Úplný seznam čtvrtletně předkládaných výkazů je uveden v odstavci 1.c Přílohy 1 této 

práce. Odlišnosti ve lhůtách pro splnění informační povinnosti lze opět pravděpodobně připisovat 

různé časové náročnosti přípravy podkladů či samotného výkazu. 

Na roční bázi sestavují banky podle ustanovení § 5 Vyhlášky 346/2013 například 

následující výkazy: 

 E (ČNB) 10-01 „Roční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o počtech 

zpracovaných bankovek a mincí“, který je sestaven ke dni 31. prosince 

a předkládán do 15. února následujícího roku, 

 PLS (ČNB) 10-01 „Roční výkaz o platebním styku banky/pobočky zahraniční 

banky“, který je sestaven ke dni 31. prosince a předkládán do 20. února 

následujícího roku, a další výkazy. 

Úplný seznam ročně předkládaných výkazů je uveden v odstavci 1. Přílohy 1 této práce.  

 

                                                 
121 ČNB - Česká národní banka. Statistika odkladů splátek a úvěrů v programech COVID. Česká národní banka. 

[online] Copyright © ČNB 2021 [cit. 10. 02. 2022]. Dostupné na adrese: https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-

trh/souhrnne-informace-fin-trhy/statistika-odkladu-splatek-a-uveru-v-programech-covid/. 
122 Ustanovení § 4 odst. 1, 2, 3 Vyhlášky 346/2013. 

https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/souhrnne-informace-fin-trhy/statistika-odkladu-splatek-a-uveru-v-programech-covid/
https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/souhrnne-informace-fin-trhy/statistika-odkladu-splatek-a-uveru-v-programech-covid/
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Pro banky a pobočky bank z jiného než členského státu stanovuje reportovací pravidla 

Vyhláška 346/2013 ve svém ustanovení § 6, kterým je uloženo čtvrtletně předkládat následující 

výkazy: 

 BD (ČNB) 24-04 „Čtvrtletní výkaz o pojištěných pohledávkách z vkladů“ a 

 BD (ČNB) 23-04 „Hlášení o úrokovém riziku“. 

Na roční bázi jsou pak banky třetích států povinny předkládat výkaz: 

 FP (IND) 01-01 „Plány financování na individuálním základě“. 

V souvislosti s uvedenými výkazy předkládanými bankami a pobočkami bank z jiného než 

členského státu se domnívám, že obsahová náplň výkazů by měla být v přílohové části Vyhlášky 

346/2013 vymezena podstatně detailněji, a to jelikož se v daném případě jedná o subjekty, 

u kterých lze předpokládat nižší úroveň znalosti českého právního prostředí. Ačkoliv touto nižší 

znalostí rozhodně nelze ospravedlňovat případné chyby ve výkazech, dle mého názoru by ČNB 

měla zohledňovat i faktory tohoto typu a snažit se předcházet vzniku veškerých chyb. 

Vyhláška 346/2013 neopomíjí ani specifika výkazů sestavených na konsolidovaném 

základě, kterým je věnováno ustanovení § 7, přičemž se jedná o následující každoročně 

předkládané výkazy: 

 FP (CON) 01-01 „Plány financování na konsolidovaném základě“ a 

 E (ČNB) 8-01 „Hlášení o skupině“. 

Na konsolidovaném základe musí dále banky, které jsou členem skupiny smíšené 

holdingové osoby, předkládat výkazy: 

 BD (ČNB) 14-04 „Hlášení o operacích uvnitř skupiny smíšené holdingové 

osoby“, a to za každé čtvrtletí, a dále 

 E (ČNB) 8-01 „Hlášení o skupině“ za každý rok. 

Domnívám se, že sledování údajů specificky souvisejících se složitější strukturou 

dohlížených subjektů je více než vhodné. Vzhledem ke zvyšujícím se počtům dohlížených 

subjektů s obtížně identifikovatelnou strukturou lze předpokládat, že i vykazovací povinnost 

těchto subjektů se bude v průběhu času rozšiřovat. Nad rámec dotčené problematiky lze 

konstatovat, že tato skutečnost byla reflektována například zákonem č. 37/2021 Sb., o evidenci 

skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů, který své poslední změny doznal s účinností 

od 3. února 2022.   

V souladu s ustanovením § 11 Vyhlášky 346/2013 podávají povinné subjekty výkazy ve 

formě datových zpráv, které jsou ČNB předány prostředky umožňujícími dálkový přístup skrze 

internetové aplikační nebo uživatelské rozhraní sběrného systému ČNB. Možnost plnit informační 

povinnosti na dálku se zdá být v současné době nezbytností zejména při uvážení četnosti 
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ukládaných povinností. I v této oblasti je ale jistě stále prostor pro zlepšování, což ČNB potvrzuje 

i tím, že v současnosti inovuje svůj sběrný informační systém.  

Již odevzdané výkazy mohou banky ještě opravovat a měnit, a to podáním opraveného 

výkazu ČNB bez zbytečného odkladu. Obdobně lze postupovat při změně výkazů na základě 

ověření účetní závěrky auditorem banky, ale pouze ve lhůtě patnácti dnů po provedení 

odpovídajících změn v účetnictví.123  

V rámci Přílohy č. 1, 2 a 3 Vyhlášky 346/2013 je detailně popsána obsahová náplň 

požadovaných výkazů, což může významně napomoci správnému vyplnění jednotlivých výkazů 

dle stanovených požadavků. Míra podrobnosti vymezení požadovaných obsahových náležitostí 

předávaných údajů by dle mého názoru mohla být ještě výrazně vyšší, když detailnější vymezení 

v části příloh by nemohlo postup žádnému ze zúčastněných subjektů ztížit, a tak být jakýmkoliv 

způsobem na škodu. Jinými slovy nevidím žádný případný argument pro strohé a stručné 

vymezení obsahové náplně výkazů. 

Ačkoliv informace předkládané ČNB na základě Vyhlášky 346/2013 berou v potaz již její 

současné znění aktuální k 1. červenci 2021, níže budou stručně popsány i jednotlivé další 

vyhlášky, jimiž byla Vyhláška 346/2013 postupně novelizována až do aktuálního znění. Vyhlášky 

novelizující Vyhlášku 346/2013 jsou dále uvedeny v pořadí od nejstarší z nich po nejnovější.  

 Vyhláška č. 216/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání 

výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, která nabyla 

účinnosti od 1. ledna 2015 a přinesla změny spíše technického charakteru 

(přejmenování některých typů výkazů, změna unijních předpisů, na které předpis 

odkazuje apod.). Hmotněprávní změnou bylo například zkrácení lhůty pro 

poskytnutí výkazů dle ustanovení § 3 odst. c) Vyhlášky 346/2013 (dle předchozího 

znění písm. d)) z 22 dnů na 20 dnů, což lze ale bezesporu považovat za změnu 

marginální, ačkoliv je třeba ji vzít povinnými subjekty v potaz, aby nedocházelo 

k předkládání výkazů po lhůtě.  

 Vyhláška č. 300/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání 

výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění 

vyhlášky č. 216/2014 Sb., která nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2016, zkrátila lhůtu 

pro poskytnutí výkazů dle ustanovení § 3 odst. f) Vyhlášky 346/2013 z 29 na 

28 dní. Dále předpis ke čtvrtletně podávaným výkazům nově zařadil v ustanovení 

§ 4 odst. 1 písm. g) uvedené vyhlášky, výkaz FIS (ČNB) 90-04 „Výkonné 

                                                 
123 Ustanovení § 12 Vyhlášky 346/2013. 
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a nevýkonné expozice a expozice s úlevou“, který musí být ČNB předložen do 

37 dnů po skončení kalendářního čtvrtletí, k němuž se vztahuje. Dále byly touto 

vyhláškou v přílohách předpisu blíže specifikovány parametry výkazu BD (ČNB) 

23-04 „Hlášení o úrokovém riziku banky/pobočky zahraniční banky“. Tento krok 

nelze než kvitovat zejména vzhledem k již výše zmiňovanému předpokladu nižší 

obeznámenosti zahraničních subjektů s českým právním prostředím. Osobně bych 

si ale dokázala představit ještě daleko podrobnější vymezení, než přinesla uvedená 

novela.  

 Vyhláška č. 325/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání 

výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění 

vyhlášky č. 216/2014 Sb., která nabyla účinnosti dnem 1. června 2020, měnila 

zejména ustanovení § 11 Vyhlášky 346/2013, které upravuje způsob a formu 

předkládání výkazů. Sjednocen byl způsob předání výkazů, a to prostřednictvím 

prostředků umožňujících dálkový přístup skrze internetové aplikační nebo 

uživatelské rozhraní sběrného systému ČNB. 

 Vyhláška č. 246/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání 

výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění 

pozdějších předpisů, a vyhláška č. 426/2013 Sb., o předkládání výkazů spořitelními 

a úvěrními družstvy České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, která 

nabyla účinnosti dnem 1. července 2021, a je tak v současnosti poslední změnou 

Vyhlášky 346/2013. Touto vyhláškou byl vedle několika spíše technických změn 

upraven a detailněji rozpracován postup pro výkaznictví bank na konsolidovaném 

základě, přičemž se informační povinnost na konsolidovaném základě podle 

Vyhlášky 346/2013  nově použije také na finanční holdingové osoby nebo smíšené 

finanční holdingové osoby schválené podle zákona upravujícího činnost bank.124 

Tato skutečnost pouze potvrzuje evidentní narůstající potřebu rozšíření právní 

úpravy specificky zaměřené na subjekty se složitější organizační strukturou.  

 

ii. Úřední sdělení České národní banky ze dne 12. října 2021 k některým ustanovením 

vyhlášek o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank, spořitelními 

a úvěrními družstvy České národní bance, Věstník ČNB částka 11/2021 (dále jen 

„Úřední sdělení 11/2021“)  

                                                 
124 Ustanovení § 1a Vyhlášky 346/2013. 
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Úřední sdělení 11/2021 bylo, jak vyplývá již z jeho názvu, vydáno společně pro banky, 

SÚD a obchodníky s cennými papíry. Blíže bude tedy popsáno pouze v tomto odstavci, ačkoliv je 

aplikováno i na postup subjektů, jimž jsou věnovány speciálně až následující stránky práce. Jedná 

se o sdělení spíše technického charakteru, když poskytuje e-mailové adresy, na které mají být 

výkazy zasílány, informace o označování souborů a způsob šifrování zasílaných dat. Přílohami 

Úředního sdělení 11/2021 pak jsou převážně formuláře, které mají být vyplněny a následně 

připojeny k určeným výkazům. 

 

iii. Úřední sdělení České národní banky ze dne 24. června 2020 k některým informačním 

povinnostem podle zákona o platebním styku a nařízení Komise 2018/389, Věstník 

ČNB částka 16/2020 (dále jen „Úřední sdělení 16/2020“), ve vztahu k uvedenému 

unijnímu nařízení Komise v přenesené pravomoci 2018/389 ze dne 27. listopadu 2017, 

kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady EU 2015/2366, pokud jde 

o regulační technické normy týkající se silného ověření klienta a společných 

a bezpečných otevřených standardů komunikace (dále jen „Nařízení 2018/389“)  

Úřední sdělení 16/2020 zpřesňuje ve vztahu k Nařízení 2018/389 informační povinnost 

poskytovatelů platebních služeb, kteří vedou účet, a poskytovatelů platebních služeb, kteří nabízejí 

plátci platební účet přístupný on-line. Těmto subjektům Nařízení 2018/389 ukládá zavedení 

přinejmenším jednoho rozhraní pro přístup,125 na což navazuje Úřední sdělení 16/2020, které 

ukládá neprodleně oznámit ČNB problémy s takovým rozhraním. Oznámení musí být ČNB 

podáno s uznávaným elektronickým podpisem nebo uznávanou elektronickou pečetí 

prostřednictvím internetového rozhraní ČNB pro sběr informací, přičemž „neprodleným 

oznámením se rozumí předání do konce pracovního dne následujícího po dni, kdy nastala 

skutečnost zakládající oznamovací povinnost.“126 

Nabytím účinnosti Úředního sdělení 16/2020 dne 1. července 2020 byl zrušen obdobný 

dokument ČNB ze dne 8. ledna 2018. 

 

b) Evropské předpisy 

i. Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/451 ze dne 17. prosince 2020, kterým se stanoví 

prováděcí technické normy pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 575/2013, pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu, a kterým se 

zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 680/2014 (dále jen „Nařízení 2021/451“) 

                                                 
125 Článek 30 odst. 1 Nařízení 2018/389. 
126 Článek III. odst. 2 Úředního sdělení 16/2020. 
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S ohledem na mezinárodní normy Basilejského výboru pro bankovní dohled došlo ke 

změně unijní legislativy v mnoha oblastech, například v souvislosti s pákovým poměrem, 

s požadavkem na čisté stabilní financování, na kapitál a způsobilé závazky, s úvěrovým rizikem 

protistrany, s tržním rizikem a zejména v souvislosti s oblastí požadavků na plnění informační 

povinnosti na finančních trzích. V důsledku toho bylo vydáno Nařízení 2021/451, které mělo 

dotčená pravidla revidovat a aktualizovat. Zároveň vyvstala potřeba poskytnout subjektům na 

finančních trzích nové šablony a formuláře k řádnému plnění informační povinnosti. Hlavním 

předmětem Nařízení 2021/451 je tak subjektům, jimž je ukládána informační povinnost, 

poskytnout aktuální formáty a šablony, pokyny a metodiku, návody, jak tyto šablony používat, 

dále pak stanovit četnost a lhůty pro podávání zpráv, definice a IT řešení pro podávání zpráv 

příslušným orgánům.127 

Pro úplnost považuji za vhodné uvést, že Nařízení 2021/451 vychází z prováděcích 

technických norem, jež navrhla Evropské komisi EBA. Dle preambule Nařízení 2021/451 by měly 

povinné subjekty zprávy pro účely dohledu uvést do souladu s Nařízením 2021/451 do konce 

druhého čtvrtletí roku 2021 s výjimkou informování o kapitálové rezervě k pákovému poměru, 

u kterého byla účinnost odložena až na leden 2023. 

 

ii. Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/763 ze dne 23. dubna 2021, kterým se stanoví 

prováděcí technické normy pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 575/2013 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU s ohledem 

na podávání zpráv pro účely dohledu a zveřejňování minimálních požadavků na kapitál 

a způsobilé závazky (dále jen „Nařízení 2021/763“) 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU ze dne 15. května 2014, která 

stanoví ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků, zavedla pro 

banky minimální požadavky na kapitál a způsobilé závazky (dále jen „MREL“). Přesné parametry 

pro výpočet MREL stanovuje ČNB, ty se následně počítají u každé banky specificky. Povinné 

subjekty k plnění MREL přistupují stejně jako při plnění kapitálových požadavků, MREL jsou 

tedy plněny průběžně na základě aktuální situace povinného subjektu. V návaznosti na zjištěné 

závěry se banky a další instituce v souladu s preferovanou strategií pro řešení krize v některých 

případech budou podílet na „absorpci ztrát či rekapitalizaci (MREL-způsobilé nástroje)“.128 

                                                 
127 Článek 1 Nařízení 2021/451. 
128 ČNB - Česká národní banka. Způsobilost instituce ke krytí ztrát a obnovení kapitálu. Česká národní banka. [online] 

Copyright © ČNB 2021 [cit. 01. 10. 2021]. Dostupné na adrese: https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/reseni-

krize-na-ft/.galleries/download/ocekavani_LAC.pdf. 

https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/reseni-krize-na-ft/.galleries/download/ocekavani_LAC.pdf
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/reseni-krize-na-ft/.galleries/download/ocekavani_LAC.pdf
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Informace o MREL a MREL-způsobilých nástrojích jsou banky i další instituce povinny 

vykazovat ČNB, konkrétně například informace o stanoveném MREL, úrovni a struktuře MREL-

způsobilých nástrojů, včetně jejich pozice v rámci aplikovatelné insolvenční hierarchie.129 Právě 

za tímto účelem bylo vydáno Nařízení 2021/763, které postup při plnění informační povinnosti 

v souvislosti s MREL upravuje. 

 

2. SPOŘITELNÍ A ÚVĚRNÍ DRUŽSTVA 

a) Národní předpisy 

i. Vyhláška č. 426/2013 Sb., o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy 

České národní bance, ve znění účinném k 1. červenci 2021 (dále jen „Vyhláška 

426/2013“) 

Předmětem Vyhlášky 426/2013 je úprava obsahu, formy, lhůty a způsobu sestavování 

a předkládání výkazů SÚD vůči ČNB. Vyhláška 426/2013 ve svém původním znění nabyla 

účinnosti 1. ledna 2014. Jedná se tedy v podstatě o obdobu již výše analyzované Vyhlášky 

346/2013. 

Výkazy podle unijních předpisů předkládají SÚD v souladu s tímto a dalšími 

vnitrostátními předpisy. Dle ustanovení § 3 odst. 2 Vyhlášky 426/2013 jsou SÚD povinna 

předložit za každý kalendářní měsíc výkazy: 

 DZ (ČNB) 26-12 „Měsíční výkaz o vybraných závazcích pro výpočet PMR“ (do 

15 dnů po skončení měsíce) a  

 FIN (IND) 01-12 „Finanční informace (FINREP) na individuálním základě“ (do 

25 dnů po skončení měsíce; za březen, červen a září do 37 dnů po skončení měsíce; 

za prosinec do 10. února následujícího roku).  

Výkazy FINREP tvoří obecně poměrně podstatnou část z předkládaných výkazů všemi 

povinnými subjekty, což je dobré mít na paměti pro utvoření odpovídající představy o rozsahu 

vykazovací činnosti. 

Dále dle ustanovení § 3 odst. 4 Vyhlášky 426/2013 sestavují SÚD za každé čtvrtletí 

například následující výkazy: 

 DZ (ČNB) 50-04 „Hlášení o organizační struktuře družstevní záložny“, 

 DZ (ČNB) 43-04 „Hlášení o koncentraci úvěrů a vkladů družstevní záložny“, oba do 

29 dnů po skončení čtvrtletí, příp. do 10. února následujícího roku, a další výkazy.  

                                                 
129 ČNB - Česká národní banka. Způsobilost instituce ke krytí ztrát a obnovení kapitálu. Česká národní banka. [online] 

Copyright © ČNB 2021 [cit. 01. 10. 2021]. Dostupné na adrese: https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/reseni-

krize-na-ft/.galleries/download/ocekavani_LAC.pdf. 

https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/reseni-krize-na-ft/.galleries/download/ocekavani_LAC.pdf
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/reseni-krize-na-ft/.galleries/download/ocekavani_LAC.pdf
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Úplný seznam čtvrtletně předkládaných výkazů spořitelními a úvěrními družstvy je uveden 

v části 2. Přílohy 1 této práce. 

Na roční bázi sestavují SÚD do 15. února následujícího roku výkaz: 

 DZ (ČNB) 60-01 „Roční výkaz družstevní záložny o počtech zpracovávaných 

bankovek a mincí“.  

Dále není-li dané družstvo zahrnuto do obezřetnostní konsolidace na úrovni České 

republiky, předkládá také do 15. března výkaz: 

 FP (IND) 01-01 „Plány financování na individuálním základě“. 

Specifická pravidla jsou stanovena v ustanovení § 4 Vyhlášky 426/2013 pro SÚD, která 

jsou součástí skupiny smíšené holdingové osoby.  

Stejně jako banky (viz výše) podávají SÚD výkazy ve formě datových zpráv skrze 

prostředky umožňující dálkový přístup prostřednictvím internetového aplikačního nebo 

uživatelského rozhraní sběrného systému ČNB. V případě oprav a změn již podaných výkazů 

postupují SÚD v souladu s ustanovením § 7 Vyhlášky 426/2013 obdobně jako banky (viz výše), 

odlišností je možnost podat opravený výkaz do 30 dnů po auditu účetní závěrky, když u bank je 

lhůta pro opravu výkazu stanovena v délce 15 dní po provedení odpovídajících změn v účetnictví. 

Zdvojnásobení dotčené lhůty lze považovat za poměrně významné zvýhodnění SÚD oproti 

bankám.  

V Přílohách č. 1, 2 a 3 Vyhlášky 426/2013 jsou opět blíže specifikovány požadavky na 

obsahovou náplň požadovaných výkazů.  

Níže budou stručně popsány jednotlivé další předpisy novelizující Vyhlášku 426/2013.  

 Vyhláška č. 310/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 426/2013 Sb., o předkládání 

výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance, která nabyla 

účinnosti dnem 1. ledna 2015, vypustila z Vyhlášky 426/2013 výkazy „Měsíční 

rozvaha družstevní záložny“, „Doplňkové informace k finančním výkazům 

družstevní záložny“, „Měsíční výkaz zisku a ztráty družstevní záložny“, „Hlášení 

o likviditě družstevní záložny podle zbytkové splatnosti“ a některé další finanční 

výkazy na konsolidovaném základě. 

 Vyhláška č. 301/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 426/2013 Sb., o předkládání 

výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance, ve znění vyhlášky 

č. 310/2014 Sb., která nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2016, zavedla povinnost 

podávat čtvrtletně výkaz DZ (ČNB) 24-04 „Čtvrtletní výkaz o pojištěných 

pohledávkách z vkladů“ (do 30 dnů po skončení čtvrtletí) a výkaz FIS (ČNB) 90-
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04 „Výkonné a nevýkonné expozice a expozice s úlevou“ (do 37 dnů po skončení 

čtvrtletí). 

 Vyhláška č. 326/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 426/2013 Sb., o předkládání 

výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance, ve znění pozdějších 

předpisů nabyla účinnosti dnem 1. června 2020. Nově zavedený výkaz FIN (IND) 

01-12 „Finanční informace (FINREP) na individuálním základě“ nahradil dříve 

požadované výkazy o rozvaze, výkazu zisku nebo ztráty a další s nimi související. 

Obsahová náplň však zůstala podobná - údaje o finanční pozici SÚD, přehled 

výnosů a nákladů a účetního zisku nebo ztráty, doplňkové informace k rozvaze, 

k výkazu zisku nebo ztráty a informace o výkonných a nevýkonných expozicích 

a expozicích s úlevou. Tento výkaz má být ČNB předkládán do 37 dnů po skončení 

měsíce. Jak vyplývá z výše uvedeného, daný výkaz FINREP a další z této skupiny 

jsou zejména výkazy zaměřujícími se na účetní informace povinných subjektů. 

Dále byl výkaz FIS (ČNB) 90-04 „Výkonné a nevýkonné expozice a expozice 

s úlevou“ přejmenován na DZ (ČNB) 23-04 „Hlášení o úrokovém riziku družstevní 

záložny“, přičemž lhůta pro předložení byla zkrácena z 37 na 33 dnů po skončení 

čtvrtletí. 

V souvislosti s formou podávaných výkazů je jedinou možností od účinnosti této 

novely předkládání skrze prostředky umožňující dálkový přístup prostřednictvím 

internetového aplikačního nebo uživatelského rozhraní sběrného systému ČNB. Již 

tedy není možné využívat vlastní programové aplikace SÚD umožňující 

elektronickou výměnu informací nebo používající pro předání výkazu webové 

služby. Tuto změnu lze považovat opět za nezbytný vývoj úpravy v prostředí 

dynamicky se rozvíjejících technologií, jež přinášejí mnoho výhod, kterých by bylo 

chybou nevyužít.  

 Vyhláška č. 246/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání 

výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění 

pozdějších předpisů, a vyhláška č. 426/2013 Sb., o předkládání výkazů spořitelními 

a úvěrními družstvy České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, jež nabyla 

účinnosti dnem 1. července 2021 a která je tedy dosud poslední změnou Vyhlášky 

426/2013, byla již uvedena v souvislosti s Vyhláškou 346/2013 platnou pro banky 

výše. Pro SÚD přinesla změnu v podobě zkrácení lhůty pro předložení výkazu FIN 

(IND) 01-12 „Finanční informace (FINREP) na individuálním základě“, který musí 

být po novele předkládán nejpozději do 25 dnů po skončení měsíce. Dále obdobně 



 

61 

 

 

jako u bank došlo ke změně vykazování členů skupin smíšené holdingové osoby, 

kterým byla nově uložena povinnost odevzdávat výkaz DZ (ČNB 4) 80-01 „Hlášení 

o skupině“, a to za každý kalendářní rok do 31. ledna, ale také vždy bez zbytečného 

odkladu po změně nebo vzniku rozhodné události. 

 

ii. Úřední sdělení 11/2021 (viz výše) 

iii. Úřední sdělení 16/2020 (viz výše) 

 

b) Evropské předpisy 

i. Nařízení 2021/451 blíže popisované již výše v souvislosti s bankami je zaměřené 

obecně na instituce podléhající dohledu, proto se obdobně uplatní také na SÚD. Nebude 

tudíž zde duplicitně analyzováno. 

 

3. POJIŠŤOVNY A ZAJIŠŤOVNY 

a) Národní předpisy 

i. Vyhláška č. 305/2016 Sb., o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České 

národní bance, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška 305/2016“) 

Dle svého ustanovení § 1 upravuje Vyhláška 305/2016 obsah, formu, četnost, lhůty 

a způsob sestavování a předkládání výkazů ČNB tuzemskými pojišťovnami, tuzemskými 

zajišťovnami, pobočkami pojišťoven a zajišťoven z jiného členského státu, pobočkami pojišťoven 

a zajišťoven z třetího státu a Českou kanceláří pojistitelů. Vyhláška 305/2016 nabyla účinnosti dne 

29. září 2016 a dosud nebyla novelizována, což je pro mě za pět let účinnosti, v průběhu kterých 

došlo k řadě změn právní úpravy oblasti na evropské i národní úrovni, poměrně překvapivé.130  

V souladu s Vyhláškou 305/2016 jsou tuzemské pojišťovny, tuzemské zajišťovny a jejich 

pobočky, Česká kancelář pojistitelů, pobočky pojišťoven a zajišťoven z třetího státu a pobočky 

pojišťoven a zajišťoven z jiného členského státu povinny podávat čtvrtletně do 30 dnů po skončení 

daného čtvrtletí ČNB například následující výkazy: 

 POJ (ČNB) 10-04 „Rozvaha pojišťovny/zajišťovny podle účetní závěrky“, 

 POJ (ČNB) 20-04 „Výkaz zisku a ztráty pojišťovny/zajišťovny podle účetní závěrky“. 

Úplný seznam výkazů předkládaných v pojišťovacím sektoru čtvrtletně je uveden v části 

3. Přílohy 1 této práce. 

                                                 
130 Při závěrečné revizi rigorózní práce bylo zjištěno, že krátce před odevzdáním rigorózní práce vstoupila účinnost 

novela Vyhlášky 305/2016, a to od 1. 1. 2022. 



 

62 

 

 

Dále je tuzemským pojišťovnám, zajišťovnám a jejich pobočkám a pobočkám pojišťoven 

a zajišťoven z třetího státu uložena povinnost na čtvrtletní bázi předkládat do 35 dnů po skončení 

čtvrtletí tyto výkazy: 

 POJ (ČNB) 19-04 „Doplňkové statistické informace v oblasti pojišťovnictví“131 a 

 POJ (ČNB) 66-04 „Použitelný primární kapitál ke krytí fiktivního minimálního 

kapitálového požadavku“ (pouze tuzemské pojišťovny a jejich pobočky).132 

Na čtvrtletní bázi navíc pobočky pojišťoven nebo zajišťoven z jiného členského státu 

předkládají výkaz: 

 POJ (ČNB) 80-04 „Vybrané ukazatele o činnosti poboček pojišťoven/zajišťoven 

z jiného členského státu v životním a neživotním pojištění“, a to do 35 dnů po skončení 

kalendářního čtvrtletí.133 

Důvod specifického zaměření předkládaných údajů subjekty z třetích států pouze na oblast 

životního a neživotního pojištění mi není úplně jasný. Dle mého názoru by měl být rozsah dohledu 

nad činností těchto pojišťoven podstatně rozšířen i na jiné druhy pojištění, jelikož nedostatečný či 

neúplný dohled, a zejména v případě pojišťoven se sídlem vně EU, může mít zásadní negativní 

dopad na spotřebitele. 

Každoročně tuzemské pojišťovny, tuzemské zajišťovny a jejich pobočky a pobočky 

pojišťoven a zajišťoven z třetího státu předkládají výkazy: 

 POJ (ČNB) 36-01 „Zprostředkovatelská činnost za pojišťovnu“ (pouze tuzemské 

pojišťovny a jejich pobočky a pobočky pojišťoven a zajišťoven z třetího státu do 

60 dnů po skončení kalendářního roku)134 a 

 POJ (ČNB) 48-01 „Výkaz pojišťovny/zajišťovny o operacích uvnitř skupiny, které je 

členem“ (pouze tuzemské pojišťovny, tuzemské zajišťovny a jejich pobočky do 98 dnů 

po skončení roku).135 

Česká kancelář pojistitelů je dále povinna podávat pololetně výkaz: 

 POJ (ČNB) 39-02 „ČKP – Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem 

vozidla“, a to do 60 dnů po skončení pololetí.136 

 

                                                 
131 Ustanovení § 3 odst. 2 písm. b), § 4 odst. 2 písm. b), § 6 odst. 2 písm. b) Vyhlášky 305/2016. 
132 Ustanovení § 3 odst. 2 písm. b) bod 2. 
133 Ustanovení § 7 písm. b) Vyhlášky 305/2016. 
134 Ustanovení § 3 odst. 2 písm. c), § 6 odst. 3 Vyhlášky 305/2016. 
135 Ustanovení § 3 odst. 2 písm. d), § 4 odst. 2 písm. c) Vyhlášky 305/2016. 
136 Ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) Vyhlášky 305/2016. 



 

63 

 

 

V souladu s ustanovením § 9 Vyhlášky 305/2016 předkládají v oblasti pojišťovnictví 

povinné subjekty stejně jako banky a SÚD výkazy ve formě datových zpráv. Zajímavostí je, že ve 

výkaznictví v oblasti pojišťovnictví je zachována možnost podávat výkazy prostřednictvím vlastní 

programové aplikace umožňující elektronickou výměnu informací nebo používající pro předání 

výkazu webové služby ČNB pro sběr dat, když tyto cesty byly u bank a družstevních záložen 

novelizujícími vyhláškami vyloučeny (viz výše). Uvedené tedy koresponduje s již zmiňovanou 

překvapivostí chybějící novelizace Vyhlášky 305/2016 od okamžiku její účinnosti a nasvědčuje 

skutečnosti, že i v oblasti pojišťovnictví by byla aktualizace prováděcí právní úpravy na místě. 

Absenci novelizace považuji za nedopatření, které by mělo být za účelem co největší jednotnosti 

napříč dohlíženými sektory odstraněno.137  

Opravy a změny výkazů jsou upraveny Vyhláškou 305/2016 obdobně jako u bank a SÚD, 

opravy a změny jsou tedy možné a musí být bez zbytečného odkladu předány ČNB. Při změně 

výkazů na základě ověření účetní závěrky auditorem tuto změnu vykazující osoba oznámí ČNB 

ve lhůtě patnácti dnů po provedení odpovídajících změn v účetnictví.138 Z uvedeného vyplývá, že 

z prozatím analyzovaných skupin povinných subjektů je právní úprava nejvstřícnější k SÚD, která 

mají možnost po auditu výkazy opravit v oproti bankám a pojišťovnám dvojnásobné lhůtě 30 dní. 

Příloha Vyhlášky 305/2016  je pouze jedna, je tedy nečíslovaná a opět obsahuje základní 

charakteristiku a obsahovou náplň výkazů.  

 

b) Evropské předpisy 

i. Nařízení Komise (EU) 2015/2450 ze dne 2. prosince 2015, kterým se stanoví prováděcí 

technické normy, pokud jde o šablony pro předkládání informací orgánům dohledu 

podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (dále jen „Nařízení 

2015/2450“), které nabylo účinnosti 1. ledna 2016 

Nařízení 2015/2450 bylo vydáno zejména za účelem usnadnění výkonu účinného dohledu 

nad pojišťovnami a zajišťovnami a s cílem poskytnout jasné šablony výkazů subjektům povinným 

k plnění informační povinnosti podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze 

dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (dále jen 

„směrnice Solventnost II“). Poskytnuté šablony určují požadovanou úroveň podrobnosti 

                                                 
137 Při závěrečné revizi rigorózní práce bylo zjištěno, že krátce před odevzdáním rigorózní práce vstoupila účinnost 

novela Vyhlášky 305/2016, a to od 1. 1. 2022. Dotčená novela zapracovala vytýkané nedostatky, včetně změny 

dříve možného odevzdávání výkazů prostřednictvím vlastní programové aplikace povinného subjektu. Dle nové 

úpravy je též možné odevzdávat výkazy pojišťovnami a zajišťovnami již pouze prostřednictvím internetového 

aplikačního nebo uživatelského rozhraní sběrného systému ČNB. 
138 Ustanovení § 10 odst. 2 Vyhlášky 305/2016. 
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předávaných informací, přičemž cílem je tyto informace vizuálně zpřehlednit. Nařízení 2015/2450 

jako jeden ze svých cílů v preambuli uvedených deklaruje snahu o sbližování dohledu právě 

prostřednictvím harmonizace podoby šablon určených k elektronickému podávání. Každý 

povinný subjekt nemusí využít veškeré poskytnuté šablony, vždy je třeba přihlížet ke konkrétně 

vymezené informační povinnosti. 

Nařízení 2015/2450 bylo postupem času novelizováno či prováděno následujícími 

předpisy, které jsou uvedeny v pořadí odpovídajícím časové souslednosti jejich vydávání od 

nejstaršího po nejnovější: 

 nařízení Komise (EU) 2016/1868 ze dne 20. října 2016, kterým se mění a opravuje 

prováděcí nařízení (EU) 2015/2450, kterým se stanoví prováděcí technické normy, 

pokud jde o šablony pro předkládání informací orgánům dohledu podle směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES, 

 prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2189 ze dne 24. listopadu 2017, kterým se 

mění a opravuje prováděcí nařízení (EU) 2015/2450, kterým se stanoví prováděcí 

technické normy, pokud jde o šablony pro předkládání informací orgánům dohledu 

podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES, 

 prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1844 ze dne 23. listopadu, kterým se mění 

a opravuje prováděcí nařízení (EU) 2015/2450, kterým se stanoví prováděcí 

technické normy, pokud jde o šablony pro předkládání informací orgánům dohledu 

podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES. 

 

4. OBCHODNÍCI S CENNÝMI PAPÍRY, OBCHODNÍ A VYPOŘÁDACÍ SYSTÉMY 

a) Národní předpisy 

i. Vyhláška č. 424/2017 Sb., o informačních povinnostech některých osob podnikajících 

na kapitálovém trhu (dále jen „Vyhláška 424/2017“) 

Vyhláška 424/2017 upravuje dle svého ustanovení § 1 sestavování a předkládání výkazů 

ČNB některými osobami podnikajícími na kapitálovém trhu, přičemž se použije i pro účely 

předkládání výkazů podle unijní legislativy.139 Vyhláška 424/2017 nabyla účinnosti dnem 3. ledna 

2018 a dosud byla novelizována pouze jedenkrát, a to vyhláškou č. 327/2020 Sb. 

Vykazujícími osobami povinnými plnit informační povinnost podle Vyhlášky 424/2017 

jsou: 

 obchodníci s cennými papíry, kteří jsou bankou, 

                                                 
139 Ustanovení § 3, § 9 odst. 1 Vyhlášky 424/2017. 
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 zahraniční banky či jiné osoby s povolením k poskytování investičních služeb v ČR 

prostřednictvím své pobočky, 

 obchodníci s cennými papíry, kteří nejsou bankou nebo pobočkou zahraniční banky 

(viz výše), 

 zahraniční osoba s povolením k poskytování investičních služeb, která není bankou 

a která poskytuje služby v České republice prostřednictvím své pobočky, 

 investiční společnost a zahraniční osoba s povolením k činnosti obhospodařovatele,140 

která není srovnatelná s investičním fondem, a investiční společnost z jiného 

členského státu EU, obhospodařují-li majetek zákazníka, jehož součástí je investiční 

nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání (portfolio 

management),141 

 organizátor regulovaného trhu, 

 provozovatelé mnohostranného obchodního systému, organizovaného obchodního 

systému nebo vypořádacího systému, 

 poskytovatel služeb hlášení údajů.142 

 

Z výše uvedených vykazujících osob sestavují za každý obchodní den a nejpozději do 

konce následujícího pracovního dne předkládají ČNB obchodníci s cennými papíry, investiční 

společnosti, pobočky zahraničních investičních společností a zahraniční osoby s povolením 

k činnosti obhospodařovatele například následující výkazy: 

 FIM (ČNB) 20-97 „Informace o uzavřených, vypořádaných a zrušených obchodech 

a převodech“,  

 FIM (ČNB) 30-97 „Informace o všech přijatých pokynech“ a další. 

Úplný seznam uvedenými osobami každodenně předkládaných výkazů je uveden v části 

4. Přílohy 1 této práce. Také zde lze stejně jako u bank (viz výše) ze stanovené četnosti 

odevzdávání výkazů dovozovat, že obsažené informace mohou být důvodem vzniku potřeby 

rychlé a adekvátní reakce dohledového orgánu. Uvedené výkazy obdobně na denní bázi sestavují 

zahraniční banky či jiné osoby s povolením k poskytování investičních služeb v ČR 

prostřednictvím své pobočky, které předkládají výkazy v prodloužené lhůtě, a to nejpozději do 

7 následujících dnů po obchodním dni, k němuž se výkaz váže. Prodlouženou lhůtu pro zahraniční 

subjekty považuji za adekvátní vzhledem k možné prodlevě předávání informací, která může 

                                                 
140 Ustanovení § 481 ZISIF. 
141 Ustanovení § 11 ZISIF. 
142 Ustanovení § 2 písm. c) Vyhlášky 424/2017. 
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nastat zejména z technických důvodů. Zdánlivé zvýhodnění tak podle mého úsudku fakticky 

diskriminační úlevou nebude. 

Za každý den jsou dále povinni organizátoři regulovaného trhu a provozovatelé 

mnohostranného obchodního systému nebo organizovaného obchodního systému sestavovat 

a do konce následujícího pracovního dne předkládat například následující výkazy: 

 FIM (ČNB) 12-97 „Informace o obchodech s investičními nástroji pro obchodní 

systémy“, 

 FIM (ČNB) 40-97 „Informace o objednávkách v obchodním systému“.  

Také tento výčet je pouze demonstrativní, plný seznam je součástí odstavce 5.a Přílohy 1 

této práce. 

Provozovatelé vypořádacího systému jsou povinni sestavovat a předkládat nejpozději do 

konce pracovního dne následujícího po každém provozním dni tyto dva výkazy:  

 FIM (ČNB) 50-97 „Informace o vypořádání obchodů a převodů“ a 

 REF (ČNB) 40-97 „Informace o účastnících obchodního systému a vypořádacího 

systému s neodvolatelností vypořádání“  

a nejpozději do konce pracovního dne předcházejícího dotčenému dni pak výkaz: 

 REF (ČNB) 20-97 „Informace o nástrojích přijatých k vypořádání“. 

K poslednímu dni každého měsíce jsou dále z výše uvedených vykazujících osob 

obchodníci s cennými papíry, zahraniční banky či jiné zahraniční pobočky poskytující investiční 

služby a obhospodařovatelé povinni sestavit a do 20 dnů po skončení tohoto měsíce předložit 

příkladmo následující výkazy o majetku zákazníků, finanční a ekonomické situaci, organizační 

struktuře a o osobách s kvalifikovanou účastí (celý seznam je opět součástí Přílohy 1 této práce, 

konkrétně její části 7.): 

 MKT (ČNB) 51-12 „Přehled o cenných papírech v majetku zákazníků“,  

 MKT (ČNB) 52-12 „Přehled o jiných investičních nástrojích v majetku zákazníků“. 

Na čtvrtletní bázi je vykazovací povinnost uložena obchodníkům s cennými papíry, kteří 

nejsou bankou nebo pobočkou zahraniční banky, a zahraničním osobám s povolením 

k poskytování investičních služeb, které nejsou bankou a které poskytují služby v České republice 

prostřednictvím své pobočky. Uvedenou informační povinnost plní prostřednictvím následujících 

výkazů, jež musí předložit do 30 dnů po skončení čtvrtletí: 

 FIN (IND) 01-12 „Finanční informace (FINREP) na individuálním základě“ a  

 OCP (ČNB) 48-04 „Organizační struktura a osoby s kvalifikovanou účastí“. 
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Organizátoři regulovaného trhu, provozovatelé vypořádacího systému a poskytovatelé 

služeb hlášení údajů jsou povinni plnit informační povinnost vůči ČNB v souladu s ustanovením 

§ 7 Vyhlášky 424/2017 čtvrtletně do 30 dnů po skončení sledovaného čtvrtletí v rozsahu 

a struktuře podle právního předpisu upravujícího účetnictví, a to předkládáním výkazů 

o výsledcích jejich hospodaření v uplynulém čtvrtletí. Dále jsou povinni, s výjimkou organizátora 

regulovaného trhu, o své finanční situaci informovat ČNB vždy k poslednímu dni příslušného 

kalendářního čtvrtletí. 

V ustanovení § 7 Vyhláška 424/2017 dále upravuje povinnost předávat ČNB výroční 

zprávy nebo konsolidované výroční zprávy, informace o obchodních nebo provozních dnech, 

číselnících a jejich změnách používaných ve výkazech, osobách s kvalifikovanou účastí a další.  

Způsob a forma předkládání výkazů a jiných informací je upravena Vyhláškou 424/2017 

obdobně jako u jiných subjektů, tedy v elektronické podobě jako datové zprávy ve formátu 

a struktuře datových souborů a prostřednictvím nástrojů umožňujících dálkový přístup. Stejně tak 

opravy a změny výkazů jsou možné bez zbytečného odkladu poté, co bylo zjištěno pochybení. 

Vyhláška 424/2017 má tři přílohy upravující obsah výkazů a další doplňkové informace. 

 

ii. Úřední sdělení 11/2021 (viz výše) 

 

b) Evropské předpisy 

Vedle výkazů výše uvedených jsou dále obchodníci s cennými papíry a provozovatelé 

obchodních a vypořádacích systémů povinni předkládat výkazy podle unijní legislativy: 

i. Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2014/65/EU o trzích finančních 

nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (dále jen „MiFID II“), která 

byla do ZPKT transponována zákonem č. 204/2017 Sb.  

Vzhledem k tomu, že evropské směrnice nejsou přímo aplikovatelné, musejí být do 

českého právního řádu transponovány. MiFID II se své transpozice dočkala prostřednictvím 

novely ZPKT, která vstoupila v účinnost dnem 3. ledna 2018. Informační povinnosti stanovené 

v ZPKT budou podrobněji rozebrány v následujících kapitolách zaměřených na konkrétní 

sektorové zákony a informace předávané na jejich základě.  

 

ii. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů 

a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (dále jen „MiFIR“) 

Na rozdíl od směrnice MiFID II přímo aplikovatelné nařízení MiFIR nebylo třeba 

transponovat do českého právního řádu a povinné osoby tak musí vykazovat přímo na základě 
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tohoto předpisu. Povinnost obchodníků s cennými papíry a provozovatelů obchodních 

a vypořádacích systémů je zaměřena na údaje o realizovaných obchodech. Dle čl. 26 MiFIR jsou 

investiční podniky, které provádějí obchody s finančními nástroji, povinny předkládat hlášení 

obsahující úplné a přesné podrobnosti o takových obchodech ČNB bez zbytečného odkladu, 

nejpozději do konce následujícího pracovního dne. Jedná se o následující výkaz, který je ČNB 

zasílán prostřednictvím evropského výměnného systému TREM:143 

 TRAFIM10 „Informace o obchodech s investičními nástroji podle čl. 26 MiFIR  

(hlášení dle čl. 26 MiFIR a CDR (EU) 2017/590 - RTS22)“. 

 

iii. Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/590 ze dne 28. července 2016, 

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014, pokud 

jde o regulační technické normy pro hlášení obchodů příslušným orgánům (dále jen 

„Nařízení 2017/590“)  

Nařízením 2017/590 bylo doplněno MiFIR, zejména za účelem poskytnutí jednotných 

standardů a formátů pro vykazování hlášených obchodů. Jedná se tedy o normu spíše technického 

charakteru, která upravuje formální náležitosti výkazu předkládaného na základě MiFIR. Zároveň 

je Nařízení 2017/590 určitým vodítkem při výkladu některých pojmů užívaných MiFIR.  

 

iv. Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/585 ze dne 14. července 2016, 

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014, pokud 

jde o regulační technické normy pro standardy a formáty referenčních údajů 

o finančním nástroji a technická opatření ve vztahu k mechanismům, které mají 

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy a příslušné orgány vytvořit (dále jen „Nařízení 

2017/585“)  

Také Nařízení 2017/585 je doplňující normou k MiFIR, která jej kromě cíle standardizovat 

a sjednotit formátování rozvíjí ve vztahu k navazujícím mechanismům, jež mají vytvořit evropské 

i národní orgány. 

 

 

 

 

                                                 
143 ČNB - Česká národní banka. Metodický základ MKT pro OCP. Česká národní banka. [online] Copyright © ČNB 

2021 [cit. 01. 10. 2021].  Dostupné na adrese: https://www.cnb.cz/cs/statistika/dohledova-statistika/metodicke-

informace/ocp-a-ovs-esma/. 

https://www.cnb.cz/cs/statistika/dohledova-statistika/metodicke-informace/ocp-a-ovs-esma/
https://www.cnb.cz/cs/statistika/dohledova-statistika/metodicke-informace/ocp-a-ovs-esma/
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5. PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI A FONDY PENZIJNÍCH SPOLEČNOSTÍ 

a) Národní předpisy 

i. Vyhláška č. 425/2012 Sb., o předkládání informací penzijní společností České národní 

bance (dále jen „Vyhláška 425/2012“) 

Vykazovací povinnost v případě penzijních společností je v právním řádu zakotvena 

Vyhláškou 425/2012, která dle svého ustanovení § 1 upravuje rozsah, strukturu, formu, 

periodicitu, lhůty a způsob zasílání informací penzijními společnostmi ČNB a která nabyla 

účinnosti dnem 1. ledna 2013. 

 Obhospodařovaným fondem je dle ustanovení § 2 písm. a) Vyhlášky 425/2012 míněn 

důchodový fond, účastnický fond a transformovaný fond obhospodařovaný penzijní společností.  

Penzijní společnosti jsou povinny k poslednímu dni měsíce sestavovat a do 20 dní po 

skončení sledovaného měsíce předkládat následující výkazy obsahující zejména informace 

účetního charakteru: 

 PSP (ČNB) 10-12 „Měsíční rozvaha penzijní společnosti/fondu“,  

 PSP (ČNB) 20-12 „Měsíční výkaz zisku a ztráty penzijní společnosti/fondu“. 

Dále jsou penzijní společnosti povinny předkládat některé výkazy pro každý fond 

jednotlivě, a to měsíčně opět do 20 dní po skončení měsíce:  

 PSP (ČNB) 10-12 „Měsíční rozvaha penzijní společnosti/fondu“,  

 PSP (ČNB) 20-12 „Měsíční výkaz zisku a ztráty penzijní společnosti/fondu“. 

Na čtvrtletním základě je informační povinnost penzijním společnostem uložena 

prostřednictvím těchto výkazů, které musí být ČNB předloženy vždy do 30 dnů po skončení 

čtvrtletí: 

 PSP (ČNB) 50-04 „Hlášení o organizační struktuře penzijní společnosti“,  

 PSP (ČNB) 31-04 „Hlášení o přijatých a vyplacených prostředcích penzijní 

společností “.144 

Dalšími informacemi, které mají být dle ustanovení § 5 Vyhlášky 425/2012 penzijními 

společnostmi předkládány, jsou výroční zprávy. Všechny výše uvedené výčty výkazů 

předkládaných penzijními společnostmi a fondy penzijních společností jsou demonstrativní, jejich 

úplné seznamy jsou uvedeny v části 9. Přílohy 1 této práce.  

Co do způsobu a formy není úprava pro penzijní společnosti odlišná od již dříve 

uvedených, výkazy jsou tedy podávány v elektronické podobě jako datové zprávy a ve struktuře 

                                                 
144 Ustanovení § 3 Vyhlášky 425/2012. 
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a formě datových souborů způsobem umožňujícím dálkový přístup.145 Opravy a změny výkazů 

jsou možné obdobně jako u jiných subjektů finančního trhu.146 Vyhláška 425/2012 má jednu 

přílohu, která blíže specifikuje obsahové náležitosti předkládaných výkazů.  

Zajímavým zjištěním je, že Vyhláška 425/2012 neobsahuje žádnou zmínku o povinnostech 

ukládaných subjektům na konsolidovaném základě, respektive zde postrádám jakýkoliv náznak 

konsolidovaného dohledu ČNB, což odporuje konstatování dostupnému na webových stránkách 

ČNB, a tedy že konsolidovanému dohledu podléhají například i penzijní fondy.147 Z deklarování 

této skutečnosti na webu ČNB je zřejmé, že nedostatek v právní úpravě není záměrem, tudíž by 

měl být dle mého názoru konsolidovaný dohled do Vyhlášky 425/2012 neprodleně doplněn.  

 

b) Evropské předpisy 

V případě penzijních společností není aplikována speciální úprava na unijní úrovni.148  

 

6. INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI A INVESTIČNÍ FONDY, OSOBY PODLE § 15 

ZISIF149 

a) Národní předpisy 

i. Vyhláška č. 267/2020 Sb., o oznamování údajů obhospodařovatelem 

a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní 

bance (dále jen „Vyhláška 267/2020“) 

                                                 
145 Ustanovení § 6 Vyhlášky 425/2012. 
146 Ustanovení § 7 Vyhlášky 425/2012. 
147 ČNB - Česká národní banka. Konsolidovaný dohled. Česká národní banka. [online] Copyright © ČNB 2021 [cit. 

11. 02. 2022]. Dostupné na adrese: https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/vykon-dohledu/postaveni-

dohledu/dohled-nad-uverovymi-institucemi/konsolidovany-dohled/. 
148 ČNB - Česká národní banka. Legislativní rámec dohledové statistiky penzijních společností a fondů penzijních 

společností. Česká národní banka. [online] Copyright © ČNB 2021 [cit. 13. 11. 2021]. Dostupné na adrese: 

https://www.cnb.cz/cs/statistika/dohledova-statistika/legislativni-ramec/ps-a-fps/. 
149 Ustanovení § 15 ZISIF:  

 „(1) Právnická osoba, která není oprávněna obhospodařovat investiční fondy a v České republice výdělečně 

živnostenským nebo obdobným způsobem spravuje nebo hodlá takto spravovat majetek, spočívající ve 

shromážděných peněžních prostředcích nebo penězi ocenitelných věcech od investorů nebo nabytý za tyto 

peněžní prostředky nebo penězi ocenitelné věci, za účelem jeho společného investování na základě určené 

strategie ve prospěch těchto investorů, musí podat žádost o zápis do seznamu vedeného Českou národní bankou 

podle § 596 písm. f) a být v tomto seznamu zapsána. Pro správu majetku investičního fondu se věta první 

nepoužije. Osoba zapsaná v seznamu vedeném Českou národní bankou podle § 596 písm. f) není oprávněna 

přesáhnout rozhodný limit. 

 (2) O správu majetku podle odstavce 1 věty první jde, má-li v České republice sídlo právnická osoba, která jej 

spravuje nebo hodlá spravovat. 

 (3) Soud na návrh České národní banky nebo toho, kdo na tom má oprávněný zájem, zruší právnickou osobu, 

která není podle odstavce 1 zapsána v příslušném seznamu, a nařídí její likvidaci, popřípadě rozhodne, že správa 

svěřenského fondu nebo jiného zařízení končí, jde-li o svěřenského nebo jiného správce, který není podle 

odstavce 1 zapsán v příslušném seznamu. Před rozhodnutím poskytne soud právnické osobě nebo správci 

přiměřenou lhůtu ke zjednání nápravy.“ 

https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/vykon-dohledu/postaveni-dohledu/dohled-nad-uverovymi-institucemi/konsolidovany-dohled/
https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/vykon-dohledu/postaveni-dohledu/dohled-nad-uverovymi-institucemi/konsolidovany-dohled/
https://www.cnb.cz/cs/statistika/dohledova-statistika/legislativni-ramec/ps-a-fps/
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Rozsah, struktura, forma, způsob a lhůty předkládání informací na základě informační 

povinnosti uložené investičním fondům jsou upraveny Vyhláškou 267/2020, která nabyla 

účinnosti dnem 1. července 2020. Ve Vyhlášce 267/2020 explicitně vyjmenovanými povinnými 

osobami jsou:  

 obhospodařovatel, 

 osoba srovnatelná s obhospodařovatelem zapsaná v seznamu ČNB, dle Vyhlášky 

267/2020 (v souladu s terminologií Vyhlášky 267/2020 dále jen „správce 

majetku“), 

 hlavní administrátor investičního fondu a zahraničního investičního fondu.150 

Všem těmto povinným osobám je ustanovením § 7 Vyhlášky 267/2020 uložena povinnost 

předkládat každoročně do konce ledna výkaz: 

 OFZ (ČNB) 70-01 „Klíčové informace“. 

Vyhláška 267/2020 dále rozlišuje několik skupin povinných subjektů, jimž ukládá různé 

vykazovací povinnosti a které budou specificky vyjmenovány v následující části práce.  

 

Investiční společnosti a samosprávné investiční fondy 

Čtvrtletně předkládá investiční společnost za sebe do 35 dnů po skončení 1., 2. a 3. čtvrtletí 

a do 50 dnů po skončení roku výkazy: 

 OFZ (ČNB) 10-04 „Rozvaha“ a  

 OFZ (ČNB) 20-04 „Výkaz zisku a ztráty“.  

Dále předkládá investiční společnost a samosprávný investiční fond kolektivního 

investování do 40 dnů po skončení 1., 2. a 3. kalendářního čtvrtletí a do 55 dnů po skončení roku 

výkazy: 

 OFZ (ČNB) 50-04 „Souhrnné informace“ a 

 OFZ (ČNB) 60-04 „Hlášení o plnění podmínek pro výkon činnosti“,  

které předkládá také fond kvalifikovaných investorů, ale na roční bázi a v odlišné lhůtě do 55 dnů 

po skončení roku. 

 Rozsah informací vykazovaných investičními společnostmi a samosprávnými investičními 

fondy se jeví na základě prostého srovnání s ostatními analyzovanými skupinami povinných 

subjektů poměrně úzký. Vzhledem k šíři portfolia služeb nabízených investičními společnostmi 

a fondy je dle mého názoru neadekvátní a lze diskutovat o nedostatečném objemu informací, na 

základě kterých by měla ČNB dohled vykonávat.  

                                                 
150 Ustanovení § 1 Vyhlášky 267/2020. 
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Fondy kolektivního investování 

Obhospodařovatel fondu kolektivního investování nebo srovnatelného zahraničního 

investičního fondu předkládá za každý obhospodařovaný fond či podfond nebo zařízení 

srovnatelné s fondem jednotlivě výkazy: 

 OFZ (ČNB) 11-12 „Cenné papíry emitované obhospodařovaným fondem“ měsíčně do 

30 dnů po skončení měsíce,  

 OFZ (ČNB) 10-04 „Rozvaha“ a  

 OFZ (ČNB) 20-04 „Výkaz zisku a ztráty“, oba čtvrtletně do 35 dnů po skončení 1., 2. 

a 3. čtvrtletí a do 50 dnů po skončení roku, 

 OFZ (ČNB) 31-04 „Struktura investičních nástrojů v majetku obhospodařovaného 

fondu“ a  

 OFZ (ČNB) 32-04 „Skladba majetku obhospodařovaného fondu“, oba čtvrtletně do 

40 dnů po skončení 1., 2. a 3. čtvrtletí a do 55 dnů po skončení roku. 

Z fondů kolektivního investování navíc předkládají obhospodařovatelé speciálních fondů 

nemovitostí čtvrtletně do 40 dnů po skončení 1., 2. a 3. čtvrtletí a do 55 dnů po skončení roku 

výkaz: 

 OFZ (ČNB) 40-04 „Údaje o nemovitostech“. 

 

Fondy kvalifikovaných investorů 

Obhospodařovatelé fondů kvalifikovaných investorů nebo srovnatelných zahraničních 

investičních fondů jsou povinni za každý fond či podfond nebo zařízení srovnatelné s fondem 

předkládat ročně do konce čtvrtého měsíce po skončení roku výkazy: 

 OFZ (ČNB) 10-04 „Rozvaha“, 

 OFZ (ČNB) 20-04 „Výkaz zisku a ztráty“ a 

 OFZ (ČNB) 34-01 „Hlášení fondu kvalifikovaných investorů“. 

Z výše uvedeného seznamu výkazů vyplývá, že kromě dvou základních účetních výkazů 

jsou veškeré informace předkládané ČNB fondy kvalifikovaných investorů koncentrovány 

v jediném „hlášení“, což je ve srovnání s ostatními povinnými subjekty neobvyklý koncept. 

Z hlediska vykazujícího subjektu však lze tuto variantu považovat za jednodušší a přehlednější, 

jelikož všechny údaje jsou shromážděny společně a dohledovému orgánu jsou předány současně. 

Fondy kvalifikovaných investorů tak například nemusí čelit riziku, že ze změti mnoha výkazů 

některý opomenou podat ČNB včas. 
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Alternativní fondy 

 Speciální kategorií jsou fondy alternativní, z nichž ty splňující požadavky čl. 110 odst. 3 

nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 231/2013 ze dne 19. prosince 2012, kterým se 

doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU, pokud jde o výjimky, obecné 

podmínky provozování činnosti, depozitáře, pákový efekt, transparentnost a dohled (dále jen 

„Nařízení 231/2013“) jsou povinny předkládat výkazy: 

 OFZ (ČNB) 33-04 „Hlášení nadlimitního správce alternativního fondu“,  

 OFZ (ČNB) 35-04 „Hlášení o alternativním fondu nadlimitního správce“. 

Alternativní fondy nesplňující požadavky Nařízení 231/2013 jsou povinny předkládat 

výkazy: 

 OFZ (ČNB) 36-01 „Hlášení podlimitního správce alternativního fondu“, 

 OFZ (ČNB) 37-01 „Hlášení o alternativním fondu podlimitního správce“. 

Lhůty pro předkládání výkazů alternativními fondy jsou upraveny taktéž Nařízením 

231/2013. 

 

Správce majetku 

Správce majetku je povinen ve lhůtách dle Nařízení 231/2013 předkládat výkazy: 

 OFZ (ČNB) 36-01 „Hlášení podlimitního správce alternativního fondu“ a 

 OFZ (ČNB) 37-01 „Hlášení o alternativním fondu podlimitního správce“. 

 

Hlavní administrátor 

Hlavní administrátor investičního fondu a zahraničního investičního fondu předkládá 

čtvrtletně následující výkazy: 

 OFZ (ČNB) 10-04 „Rozvaha“ a  

 OFZ (ČNB) 20-04 „Výkaz zisku a ztráty“, oba do 35 dnů po skončení 1., 2. a 3. čtvrtletí 

a do 50 dnů po skončení roku, 

 OFZ (ČNB) 50-04 „Souhrnné informace“ do 40 dnů po skončení 1., 2. a 3. čtvrtletí 

a do 55 dnů po skončení roku.  

 

Způsob a forma vykazování se neliší od výše popsaných způsobů, výkazy jsou tedy 

investičními společnostmi, investičními fondy a osobami podle ustanovení § 15 ZISIF podávány 

ČNB v elektronické podobě jako datové zprávy ve formátu a struktuře datových souborů 
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prostředky umožňujících dálkový přístup.151 Opravy či změny ve výkazech jsou možné opět na 

základě předání opraveného výkazu ČNB bez zbytečného odkladu.152  

Souhrnné seznamy výkazů, jejichž předkládání je uloženo uvedeným konkrétním 

skupinám investičních společností a fondů investičních společností, jsou obsaženy v části 

10. Přílohy 1 této práce. 

 

b) Evropské předpisy 

Obhospodařovatel a administrátor investičního fondu a zahraničního investičního fondu 

a osoby uvedené v ustanovení § 15 odst. 1 ZISIF jsou dále povinni plnit informační povinnost dle 

některých unijních předpisů: 

i. Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2011/61 ze dne 8. června, o správcích 

alternativních investičních fondů a o změně směrnic 2003/41/ES a 2009/65/ES 

a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 1095/2010 (dále jen „Směrnice 2011/61“) 

Směrnice 2011/61 byla do českého právního řádu transponována v roce 2013 

prostřednictvím nového zákona ZISIF, který tak nahradil předchozí zákon č. 189/2004 Sb., 

o kolektivním investování. Vzhledem k nemožnosti přímé aplikace Směrnice 2011/61 bude 

podrobněji rozveden samotný ZISIF v příslušných následujících částech této práce. 

Na Směrnici 2011/61 byly následně navázány některé přímo aplikovatelné unijní předpisy, 

které jsou však spíše doplňkového či prováděcího charakteru, proto bude dále uveden pouze jejich 

výčet. 

ii. Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 231/2013, kterým se doplňuje 

Směrnice 2011/61, pokud jde o výjimky, obecné podmínky provozování činnosti, 

depozitáře, pákový efekt, transparentnost a dohled 

iii. Nařízení Komise (EU) č. 447/2013, kterým se provádí Směrnice 2011/61, pokud jde 

o volbu regulatorního režimu správců alternativních investičních fondů do působnosti 

směrnice 2011/61/EU 

iv. Nařízení Komise (EU) č. 448/2013, kterým se provádí Směrnice 2011/61, pokud jde 

o postup pro určení referenčního státu mimo-unijního správce alternativních 

investičních fondů 

v. Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 694/2014, kterým se doplňuje 

Směrnice 2011/61, pokud jde o regulační technické normy určující typy správců 

alternativních investičních fondů 

                                                 
151 Ustanovení § 10 Vyhlášky 267/2020. 
152 Ustanovení § 11 Vyhlášky 267/2020. 
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vi. Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/514 ze dne 18. prosince 2014 

o informacích, které mají podávat příslušné orgány Evropskému orgánu pro cenné 

papíry a trhy v souladu s čl. 67 odst. 3 Směrnice 2011/61 

 

7. PLATEBNÍ INSTITUCE A INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ, SPRÁVCI 

INFORMACÍ O PLATEBNÍM ÚČTU 

a) Národní předpisy 

i. Vyhláška č. 454/2017 Sb., o informačních povinnostech některých osob oprávněných 

poskytovat platební služby nebo vydávat elektronické peníze (dále jen „Vyhláška 

454/2017“) 

Sestavování a předkládání výkazů některými osobami oprávněnými poskytovat platební 

služby nebo vydávat elektronické peníze za podmínek stanovených v ZPS podléhá Vyhlášce 

454/2017, která nabyla účinnosti ke dni 13. ledna 2018 a která vymezuje vykazující osoby ve svém 

ustanovení § 3 následovně:  

 platební instituce,  

 instituce elektronických peněz,  

 zahraniční platební instituce nebo jejich pobočky,  

 poskytovatelé platebních služeb malého rozsahu,  

 vydavatelé elektronických peněz malého rozsahu,  

 správci informací o platebním účtu. 

Platební instituce a instituce elektronických peněz čtvrtletně sestavují a předkládají 

například následující výkazy: 

 PLT(ČNB) 10-04 „Čtvrtletní rozvaha“,  

 PLT(ČNB) 20-04 „Čtvrtletní výkaz zisku a ztráty“, 

 PLT(ČNB) 50-04 „Hlášení o organizační struktuře“, (všechny tři pouze nevykazuje-

li platební instituce podle ZPKT). 

V případě, že platební instituce vykazuje podle ZPKT, předkládá ČNB čtvrtletně výkaz: 

 PLT(ČNB) 19-04 „Vybrané údaje z účetních výkazů“. 

Zjednodušení vykazování pro subjekty zároveň vykazující podle ZPKT je jistě vhodným 

řešením, jelikož ČNB potřebné údaje obdrží již na základě informačních povinností uložených 

zákonem, a tudíž není třeba duplikovat předávané údaje, což by bylo nepochybně přítěží jak pro 

povinné subjekty, tak pro ČNB. Domnívám se, že právě podobná eliminace duplikací by byla 

vhodným krokem napříč veškerými předkládanými výkazy. Ačkoli by tento krok znamenal 
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významnou revizi celého souboru předpisů a výkazů, ve svém důsledku by byl nepochybně 

přínosem v podobě významného zjednodušení a časové úspory. 

Zahraniční platební instituce či jejich pobočky jsou povinny plnit svou informační 

povinnost prostřednictvím výkazu: 

 PLT(ČNB) 70-04 „Hlášení o objemu platebních transakcí a vydaných elektronických 

peněz“. 

Poskytovatelé platebních služeb malého rozsahu a vydavatelé elektronických peněz 

malého rozsahu vykazují: 

 PLT(ČNB) 40-04 „Hlášení o přípustných aktivech a objemu platebních transakcí 

a vydaných elektronických peněz“. 

Správci informací o platebním účtu jsou povinni ČNB předkládat výkaz: 

 PLT(ČNB) 10-04 „Čtvrtletní rozvaha“ a další výkazy převážně účetní povahy. 

Platební instituce, instituce elektronických peněz a správci informací o platebním účtu, 

jejichž povolení k činnosti zahrnuje platební službu nepřímého dání platebního příkazu nebo 

službu informování o platebním účtu, jsou dále povinni předkládat výkaz: 

 PLT(ČNB) 80-04 „Pojištění odpovědnosti nebo srovnatelné zajištění“. 

Vztahuje-li se povolení k činnosti všech výše uvedených osob vyjma správce informací 

o platebním účtu na poskytování spotřebitelského nebo jiného úvěru, jsou povinni podávat ČNB 

navíc výkaz: 

 PLT(ČNB) 90-04 „Hlášení o poskytnutých spotřebitelských a jiných úvěrech“. 

Veškeré výkazy podle ustanovení § 5 odst. 1 Vyhlášky 454/2017 jsou sestavovány 

čtvrtletně a předkládány do 30 dnů po skončení 1. 2. a 3. čtvrtletí a v případě posledního čtvrtletí 

do 10. února. Úplný výčet výkazů povinných pro platební instituce a instituce elektronických 

peněz je obsažen v části 11. Přílohy 1 této práce. 

Způsob a forma podávání výkazů jsou stanoveny opět obdobně jako v předešlých 

případech, tedy v elektronické podobě jako datové zprávy ve formátu a struktuře datových souborů 

skrze prostředky umožňujícími dálkový přístup.153 Obdobně je tomu i v případě změn a oprav, 

když opravené či změněné výkazy nebo doplněné údaje předkládá vykazující osoba bez 

zbytečného odkladu ČNB. 

Oblast platebních institucí a institucí elektronických služeb je dle mého názoru dalším 

sektorem, který oplývá velkým potenciálem k rozšíření a zpodrobnění dohledu ČNB. Portfolio na 

trhu nabízených platebních služeb se stále rozšiřuje, čemuž odpovídá i reakce zejména evropských 

                                                 
153 Ustanovení § 6 odst. 1, 2 Vyhlášky 454/2017. 
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regulatorních orgánů, které stanovují stále nové mantinely činnosti v dané oblasti. Samotná 

rozvíjející se regulace by ovšem měla být doprovázena adekvátními akceschopnými nástroji 

dohledových orgánů, k jejichž využití neodmyslitelně patří i rozšíření informačních povinností 

těchto povinných subjektů. 

 

b) Evropské předpisy 

Platební instituce, instituce elektronických peněz a správci informací o platebním účtu 

nepodléhají vedle uvedených vykazovacích povinností přímo aplikovatelným unijním předpisům, 

na jejichž základě by byli povinni o své činnosti předávat ČNB další údaje navíc kromě těch již 

zmiňovaných.154 

 

3.4. Požadavky podle sektorových zákonů  

Dohled v České republice byl od svého počátku pojat formou sektorovou, tedy že 

jednotlivé sektory na finančním trhu mohly mít svou dohledovou autoritu.155 Tento sektorový 

model byl však nahrazen od 1. dubna 2006 (s odloženou účinností od ledna 2008)156 modelem 

funkcionálním aplikovaným až do současnosti, ve kterém je jediným dohledovým orgánem ČNB. 

Důvody této integrační reformy byly zejména následující: 

 přehlednost systému, 

 omezení překryvu kompetencí, 

 efektivnější monitoring finančního trhu, 

 rovné regulatorní požadavky v jednotlivých sektorech, 

 snížení nákladů, 

 zamezení soutěžení mezi dohledovými orgány.157 

Navzdory snaze o narovnání odlišností právních úprav mezi sektory, jisté rozdílně 

stanovené požadavky napříč finančním trhem lze stále nalézat. Právě těmto specifickým pravidlům 

a požadavkům podle jednotlivých sektorových zákonů bude věnována následující kapitola.  

 

 

                                                 
154 ČNB - Česká národní banka. Legislativní rámec dohledové statistiky platebních institucí, správců informací 

o platebním účtu a institucí elektronických peněz. Česká národní banka. [online] Copyright © ČNB 2021 [cit. 

13. 11. 2021]. Dostupné na adrese: https://www.cnb.cz/cs/statistika/dohledova-statistika/legislativni-ramec/pi-

sipu-iepenez/. 
155 JANOVEC, M. Dohled nad finančním trhem a jeho integrace. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, 192 s., ISBN 

978-80-7552-877-3, s. 101. 
156 Zákon č. 57/2006 Sb., o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem. 
157 JANOVEC, M. Dohled nad finančním trhem a jeho integrace. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, 192 s., ISBN 

978-80-7552-877-3, s. 104. 

https://www.cnb.cz/cs/statistika/dohledova-statistika/legislativni-ramec/pi-sipu-iepenez/
https://www.cnb.cz/cs/statistika/dohledova-statistika/legislativni-ramec/pi-sipu-iepenez/
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3.4.1. Zprostředkovatelé finančních služeb 

Informační povinnost zprostředkovatelů finančních služeb je upravena Vyhláškou 

č. 518/2020 Sb., o předkládání informací zprostředkovateli finančních služeb České národní bance 

(dále jen „Vyhláška 518/2020“), která nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2021.  

Dle ustanovení § 2 písm. b) Vyhlášky 518/2020 je informační povinnost uložena 

samostatným zprostředkovatelům pojištění a zajištění, investičním zprostředkovatelům, 

samostatným zprostředkovatelům spotřebitelského úvěru a samostatným zprostředkovatelům 

doplňkového penzijního spoření, přičemž uvedené osoby jsou povinny ČNB předkládat výkaz: 

 ZFS (ČNB) 01-01 „Roční výkaz činnosti zprostředkovatele finančních služeb“. 

Povinné osoby předkládají uvedený výkaz na roční bázi vždy do 31. března následujícího 

roku. Obsah výkazu je upraven v příloze k Vyhlášce 518/2020, jedná se zejména o základní 

informace o službách poskytovaných zprostředkovatelem finančních služeb, o jeho finanční 

situaci a výsledcích hospodaření, o výši odměny za zprostředkování nebo poskytnutí služby, 

o počtu osob podílejících se na činnosti zprostředkovatele finančních služeb, o přijatých 

stížnostech158 a dále například informace týkající se oblasti AML/CFT159. 

 Některé osoby mohou výkaz předkládat v omezeném rozsahu. Tímto způsobem 

privilegovanými osobami jsou zprostředkovatelé finančních služeb, kteří jsou zároveň bankou, 

spořitelním a úvěrním družstvem, pojišťovnou, zajišťovnou, nebankovním poskytovatelem 

spotřebitelského úvěru, platební institucí, poskytovatelem platebních služeb na základě poštovní 

licence, institucí elektronických peněz, správcem informací o platebním účtu, penzijní společností 

nebo obchodníkem s cennými papíry.160  

Určitá výjimka ze stanoveného objemu vykazovaných informací je udělena dále také 

zprostředkovatelům finančních služeb, kteří jsou zároveň podnikající fyzickou osobou. Ti nemusí 

ČNB informovat o své finanční situaci a o výsledcích svého hospodaření.161  

Obdobně jako u dříve rozebraných povinných subjektů je upravena technická stránka 

předávání informací, když zprostředkovatelé finančních služeb předkládají ČNB výkaz 

elektronicky jako datovou zprávu ve formátu a struktuře datových souborů prostředky 

                                                 
158 ČNB - Česká národní banka. Výkaznictví zprostředkovatelů finančních služeb vůči České národní bance. Česká 

národní banka. [online] Copyright © ČNB 2021 [cit. 18. 11. 2021]. Dostupné na adrese: 

https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/vykon-dohledu/informacni-povinnosti/vykaznictvi-

zprostredkovatelu-financnich-sluzeb-vuci-ceske-narodni-bance/. 
159 Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism neboli opatření bránící legalizaci výnosů z trestné 

činnosti (tj. „praní špinavých peněz“) a financování terorismu. 
160 Ustanovení § 3 odst. 3 Vyhlášky 518/2020. 
161 Ustanovení § 4 odst. 3 Vyhlášky 518/2020. 

https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/vykon-dohledu/informacni-povinnosti/vykaznictvi-zprostredkovatelu-financnich-sluzeb-vuci-ceske-narodni-bance/
https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/vykon-dohledu/informacni-povinnosti/vykaznictvi-zprostredkovatelu-financnich-sluzeb-vuci-ceske-narodni-bance/
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umožňujícími dálkový přístup. O opravách a změnách ve výkazu musí zprostředkovatelé ČNB 

informovat bez zbytečného odkladu. 

S ohledem na stanovené datum účinnosti Vyhlášky 518/2020 bude první výše uvedený 

výkaz předkládán ve lhůtě do 31. března 2022. Vzhledem k tomu, že jde o nový výkaz, ČNB na 

svých webových stránkách proklamovala, že zprostředkovatelům finančních služeb budou během 

roku 2021 adresně poskytnuty bližší pokyny k registraci do systému SDAT.162 Začátkem února 

2022 je na webových stránkách ČNB uvedena již odlišná informace, a to že některé podklady 

budou zprostředkovatelům finančních služeb zaslány do datové schránky na začátku roku 2022, 

popřípadě v průběhu ledna 2022.163 Předpokládejme tedy, že ČNB skutečně těmto avizovaným 

krokům dostála, zprostředkovatelům finančních služeb potřebné údaje zaslala a nedojde k odkladu 

prvního termínu předložení dotčeného výkazu.   

 

3.4.2. Emitenti cenných papírů a další osoby 

Informační povinnost emitentů cenných papírů a některých dalších osob vychází zejména 

ze ZPKT. Kromě vnitrostátních právních předpisů jsou některé informační povinnosti uloženy 

emitentům cenných papírů přímo aplikovatelnými unijními akty, zejména nařízením Evropského 

parlamentu a Rady EU č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (dále jen „Nařízení 

o zneužívání trhu“), které bylo provedeno prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/523 ze dne 

10. března 2016, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o formát a vzor pro 

oznamování a zveřejňování obchodů osob s řídicí pravomocí v souladu s nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014. Blíže jsou pak zejména formální náležitosti této informační 

povinnosti upraveny prováděcí Vyhláškou č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu 

a transparenci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška 234/2009“), která nabyla 

účinnosti od 1. srpna 2009. 

 

Výroční zprávy 

ZPKT ukládá povinnost uveřejnit výroční zprávy a konsolidované výroční zprávy 

emitentům uvedeným v ustanovení § 118 a násl. ZPKT. Zejména se jedná o emitenty akcií, 

                                                 
162 ČNB - Česká národní banka. Výkaznictví zprostředkovatelů finančních služeb vůči České národní bance. Česká 

národní banka. [online] Copyright © ČNB 2021 [cit. 18. 11. 2021]. Dostupné na adrese: 

https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/vykon-dohledu/informacni-povinnosti/vykaznictvi-

zprostredkovatelu-financnich-sluzeb-vuci-ceske-narodni-bance/. 
163 ČNB - Česká národní banka. Výkaznictví zprostředkovatelů finančních služeb vůči České národní bance. Česká 

národní banka. [online] Copyright © ČNB 2021 [cit. 17. 02. 2022]. Dostupné na adrese: 

https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/vykon-dohledu/informacni-povinnosti/vykaznictvi-

zprostredkovatelu-financnich-sluzeb-vuci-ceske-narodni-bance/. 

https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/vykon-dohledu/informacni-povinnosti/vykaznictvi-zprostredkovatelu-financnich-sluzeb-vuci-ceske-narodni-bance/
https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/vykon-dohledu/informacni-povinnosti/vykaznictvi-zprostredkovatelu-financnich-sluzeb-vuci-ceske-narodni-bance/
https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/vykon-dohledu/informacni-povinnosti/vykaznictvi-zprostredkovatelu-financnich-sluzeb-vuci-ceske-narodni-bance/
https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/vykon-dohledu/informacni-povinnosti/vykaznictvi-zprostredkovatelu-financnich-sluzeb-vuci-ceske-narodni-bance/
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dluhopisů či jiných investičních cenných papírů přijatých k obchodování na evropském 

regulovaném trhu.164 Výroční zprávy musí být vyhotoveny v souladu s přímo použitelným 

předpisem EU upravujícím jednotný elektronický formát pro podávání zpráv.165 Výroční zprávy 

musí investorům poskytovat „věrný a poctivý obraz o finanční situaci, podnikatelské činnosti 

a výsledcích hospodaření emitenta a jeho konsolidačního celku za uplynulé účetní období a 

o vyhlídkách budoucího vývoje finanční situace, podnikatelské činnosti a výsledků hospodaření 

emitenta a jeho konsolidačního celku.“166 Výroční zprávy musí být uveřejněny nejpozději ve lhůtě 

do 4 měsíců po skončení daného účetního období.167 

Nad rámec klasických výročních zpráv jsou povinni emitenti působící v těžebním 

průmyslu, dřevařství nebo lesnictví uveřejnit zprávu o platbách placených orgánům správy státu 

podle zákona upravujícího účetnictví.168 Zde rozumím předpokladu, že u těchto subjektů budou 

uvedené platby nabývat vyšších objemů, a tudíž je třeba je důsledněji sledovat, považovala bych 

však za vhodnější uložit vykazování této informace daleko širšímu okruhu povinných osob. 

Vyhláška 234/2009 upravuje předkládání výročních zpráv i zpráv o úhradách placených 

státu z technického pohledu, přičemž stanovuje, že tyto zprávy jsou ČNB zasílány prostřednictvím 

elektronického formuláře ve formátu pdf.   

 

Další informační povinnosti emitentů 

Ustanovením § 119b ZPKT jsou emitentům uloženy další informační povinnosti, a to 

zveřejnit bez zbytečného odkladu:  

 každou změnu práv spojených s určitým druhem akcií nebo obdobných cenných 

papírů představujících právo na podíl na emitentovi, 

 každou změnu práv spojených s investičním nástrojem, který emitent vydal a se 

kterým je spojeno právo na získání jím vydaných akcií nebo obdobných cenných 

papírů představujících právo na podíl na emitentovi přijatých k obchodování na 

evropském regulovaném trhu, 

 každou změnu práv spojených s investičním dluhopisem (dle ustanovení § 118 odst. 1 

písm. b) a c) ZPKT), který emitent vydal, zejména informaci o změně emisních 

podmínek nebo dokumentu obdobného emisním podmínkám. 

                                                 
164 Ustanovení § 118 odst. 1 ZPKT. 
165 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) ze dne 17. prosince 2018, kterým se doplňuje směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2004/109/ES, pokud jde o regulační technické normy specifikace jednotného elektronického 

formátu pro podávání zpráv. 
166 Ustanovení § 118 odst. 4 ZPKT. 
167 Ustanovení § 118 odst. 1 ZPKT. 
168 Ustanovení § 119a ZPKT. 
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Dále jsou emitenti povinni zveřejňovat informace související s valnou hromadou nebo 

obdobným shromážděním vlastníků jejich cenných papírů. Všechny tyto další informační 

povinnosti emitentů jsou ČNB dle Vyhlášky 234/2009 předloženy také elektronicky ve formátu 

pdf skrze určený formulář. 

 

Informace související s hlasovacími právy emitenta 

ZPKT ve svém ustanovení § 122 odst. 1 a 2 ukládá povinnost oznamování podílu na 

hlasovacích právech, a to v případě, že daná osoba překročí stanovený limit podílu na hlasovacích 

právech kótovaného emitenta, přičemž se vždy vychází z celkového počtu hlasovacích práv ve 

společnosti, bez ohledu na to, zda je jejich výkon pozastaven či zda jsou fakticky vykonávána.169 

Tuto povinnost má i osoba, jejíž podíl na hlasovacích právech se zvýšil nebo snížil v důsledku 

zvýšení nebo snížení základního kapitálu.170 Dále jsou emitenti povinni oznamovat informace 

o nabytí nebo pozbytí vlastních akcií, a to v souladu s ustanovením § 122b odst. 3 ZPKT, 

a informace o celkovém počtu hlasovacích práv a výši základního kapitálu podle ustanovení 

§ 122b odst. 4 ZPKT.  

 Vyhláška 234/2009 upravuje informační povinnosti emitentů související s hlasovacími právy 

ve svém ustanovení § 11, přičemž povinná osoba tak má činit prostřednictvím elektronického 

formuláře určeného pro příslušný typ informační povinnosti, jehož struktura je uvedena 

v přílohách č. 7, 8 a 9 Vyhlášky 234/2009. 

 

Vnitřní informace a seznam  

Nařízením o zneužívání trhu je v čl. 17 emitentům uloženo zveřejňování vnitřních 

informací vymezených v čl. 7 tohoto nařízení. V případě, že emitent zveřejnění na vlastní 

odpovědnost odloží postupem dle čl. 17 odst. 4 a 5 Nařízení o zneužívání trhu, musí o takovém 

kroku učinit oznámení vůči ČNB.  

Emitentům je dále v čl. 18 odst. 1 Nařízení o zneužívání trhu uložena povinnost sestavovat 

seznamy zasvěcených osob, což jsou osoby, které mají „přístup k vnitřním informacím a které pro 

ně pracují na základě pracovní smlouvy nebo provádějí úkoly, na základě nichž mají přístup 

k vnitřním informacím, jako jsou poradci, účetní či ratingové agentury.“171 

                                                 
169 Ustanovení § 122a odst. 2 ZPKT; ČNB - Česká národní banka. Uplatní se v rámci oznamování podílu na 

hlasovacích právech kotovaných emitentů tzv. zásada stability základny pro výpočet podílu na hlasovacích 

právech i po 1. červnu 2016? Česká národní banka. [online] Copyright © ČNB 2021 [cit. 18. 11. 2021]. 

Dostupné na adrese: https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/legislativni-zakladna/stanoviska-k-regulaci-

financniho-trhu/RS2017-04. 
170 Ustanovení § 122a odst. 1 ZPKT. 
171 Čl. 18 odst. 1 písm. a) Nařízení o zneužívání trhu. 

https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/legislativni-zakladna/stanoviska-k-regulaci-financniho-trhu/RS2017-04
https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/legislativni-zakladna/stanoviska-k-regulaci-financniho-trhu/RS2017-04
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Emitenti předávají ČNB údaje související s vnitřními informacemi i seznamy zasvěcených 

osob v souladu s Vyhláškou 234/2009 prostřednictvím elektronického formuláře (viz příloha 

č. 10, 11, 12 Vyhlášky 234/2009). 

 

Manažerské transakce 

Nařízení o zneužívání trhu ukládá osobám s řídící pravomocí, jakož i osobám, jež jsou 

s nimi úzce propojené, oznámit ČNB nejpozději do tří obchodních dnů od uskutečnění uvedeného 

obchodu následující: 

 „v případě emitentů každý obchod uskutečněný na jejich vlastní účet, vztahující se k akciím 

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

nástrojům s nimi spojeným,“ 

 „v případě účastníků trhu s povolenkami na emise každý obchod uskutečněný na jejich 

vlastní účet, vztahující se k povolenkám na emise, od nich odvozeným dražebním 

produktům nebo souvisejícím derivátům.“172 

Stejně jako v předchozích případech předkládají povinné osoby informace elektronicky 

skrze formulář, který je podrobněji upraven v příloze č. 13 k Vyhlášce 234/2009. 

 

Podezření ze zneužití trhu 

Vedle informací o činnosti povinných osob ukládá Nařízení o zneužívání trhu, jak 

napovídá jeho název, také oznamovací povinnost související s prevencí a odhalováním zneužívání 

trhu, a to organizátorům trhu, investičním podnikům provozujícím činnost obchodního systému 

a osobám profesně sjednávajícím nebo provádějícím obchody. Tyto osoby jsou povinny 

bezodkladně oznámit ČNB pokyny a obchody, včetně jejich zrušení a změn, které by mohly 

představovat obchodování zasvěcené osoby, manipulaci s trhem či pokus o ně.173 

Formální náležitosti předávání těchto informací opět upravuje Vyhláška 234/2009, 

konkrétně její příloha č. 14. 

 

3.4.3. Nebankovní poskytovatelé spotřebitelských úvěrů 

Činnost nebankovních poskytovatelů spotřebitelských úvěrů je upravena především 

v ZSÚ, kterým je zároveň těmto osobám uložena velká část jejich informačních povinností vůči 

ČNB. Forma, způsob a obsah předávání předmětných výkazů pak spočívá v prováděcím předpisu 

k ZSÚ, ve vyhlášce č. 381/2016 Sb., o žádostech, oznámeních a předkládání výkazů podle zákona 

                                                 
172 Čl. 19 odst. 1 Nařízení o zneužívání trhu. 
173 Čl. 16 odst. 1 Nařízení o zneužívání trhu. 
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o spotřebitelském úvěru (dále jen „Vyhláška 381/2016“), jež nabyla účinnosti dnem 

1. prosince 2016.  

ZSÚ ukládá nebankovním poskytovatelům spotřebitelských úvěrů v ustanovení 

§ 14 odst. 2 předkládat ČNB výkazy o činnosti zahrnující rozvahu, výkaz zisků a ztrát, objem 

spotřebitelských úvěrů poskytnutých za uplynulý kalendářní rok a objem pohledávek po splatnosti 

delších než 3 měsíce vyplývajících z poskytnutých spotřebitelských úvěrů, a to každoročně vždy 

do 31. března. Tento roční výkaz činnosti je sestavován k poslednímu dni roku, ke kterému se 

váže, a ČNB je zasílán na elektronickém formuláři s elektronickým podpisem nebankovního 

poskytovatele (či osoby oprávněné za něj jednat) prostřednictvím internetové aplikace. Opravy 

a změny výkazu jsou možné, musí být však ČNB oznámeny bez zbytečného odkladu.174  

Nebankovní poskytovatelé spotřebitelských úvěrů jsou povinni plnit i další informační 

povinnosti, jež jsou uloženy ZSÚ, např. předávají ČNB údaje dokazující plnění povinnosti 

průběžně udržovat kapitál alespoň ve výši odpovídající 5 % objemu poskytnutých a dosud 

nesplacených úvěrů, jak ukládá ustanovení § 14 odst. 1 ZSÚ. 

Za plnění informační povinnosti vůči ČNB lze považovat dále například předávání údajů 

obsažených v oznámení vázaného zástupce pro účely jeho zápisu do registru nebo v oznámení 

o prodloužení či ukončení činnosti. Tuto povinnost bych však zařadila spíše do kategorie informací 

předávaných ČNB za účelem získání oprávnění k činnosti, ačkoliv v případě vázaného zástupce 

se nejedná o žádost, nýbrž skutečně jen o oznámení vůči ČNB. Ostatně Vyhláška 381/2016 

upravuje vedle výše uvedené vykazovací povinnosti nebankovních poskytovatelů spotřebitelských 

úvěrů právě také náležitosti žádostí o udělení: 

 oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru, 

 oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele, 

 akreditace k pořádání odborné zkoušky, změnu udělené akreditace a prodloužení této 

akreditace.175 

V neposlední řadě nebankovní poskytovatelé představovali významnou část adresátů 

mimořádných informačních povinností souvisejících se zákonným úvěrovým moratoriem a 

s programy státní podpory realizovaných z důvodu pandemie COVID-19, které byly povinnými 

subjekty plněny pouze po časově omezené období v roce 2020 a které byly již zmiňovány výše 

v souvislosti s informační povinností bank.  

                                                 
174 Ustanovení § 10 odst. 2, 3, 4 Vyhlášky 381/2016. 
175 Ustanovení § 1 odst. 1 písm. a) Vyhlášky 381/2016. 
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Pro úplnost lze uvést, že dalšími informacemi, jejichž předkládání podléhá Vyhlášce 

381/2016, jsou oznámení o ukončení činnosti nebankovních poskytovatelů spotřebitelského úvěru 

a samostatných zprostředkovatelů, změny údajů o akreditované osobě nebo dalších osobách 

zapsaných v registru apod.176 

 

3.4.4. Směnárny 

Dle ustanovení § 3 vyhlášky č. 235/2013 Sb., o předkládání výkazů České národní bance 

statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, 

investiční pozice a dluhové služby vůči zahraničí (dále jen „Vyhláška 235/2013“), která nabyla 

účinnosti dnem 17. srpna 2013, jsou směnárny zařazeny do okruhu statisticky významných 

vykazujících osob, tudíž jsou povinny předávat ČNB informace za účelem sestavení statistiky 

jmenované již v názvu předpisu.177 Vyhláška 235/2013 navazuje na přímo aplikovatelnou unijní 

legislativu.178 

Informační povinnost statisticky významných vykazujících osob se odvíjí od kritérií 

stanovených v ustanovení § 3 Vyhlášky 235/2013, přičemž se jedná například o objem úvěrů 

poskytnutých nebo přijatých v rámci přímé investice v tuzemsku či zahraničí. Vykazovací 

povinnost bude dále popsána bez ohledu na tato konkrétní kritéria, je ale třeba brát na vědomí, že 

následující výkazy mohou být povinny ČNB předkládat vedle směnáren i jiné osoby, jež daná 

kritéria naplní.  

 

Výkazy za oblast přímých investic 

Každoročně jsou některé povinné osoby povinny ČNB k poslednímu dni roku sestavovat 

a následně do 31. července následujícího roku ČNB předkládat výkazy: 

 PB (ČNB) 71-01 „Roční výkaz o stavu přímých investic v zahraničí“, 

 PB (ČNB) 72-01 „Roční výkaz o stavu přímých investic v tuzemsku“. 

Pro úplnost je na místě uvést, že povinnosti předkládat informace o stavu přímých investic 

plynoucích z ČR do zahraničí či naopak dopadají i na některé zahraniční subjekty, které byly 

zařazeny do okruhu statisticky významných vykazujících osob.179 

 

 

                                                 
176 Ustanovení § 1 odst. 1 písm. c), d) Vyhlášky 381/2016. 
177 Ustanovení § 1 Vyhlášky 235/2013. 
178 Článek 5 Protokolu o Statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky. 
179 Ustanovení § 41, odst. 1 písm. c) zákona č. 227/2013 Sb., kterým byl změněn ZoČNB. 
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Výkazy za oblast aktiv a pasiv ve vztahu k zahraničí 

Na čtvrtletní bázi musí některé povinné osoby k poslednímu dni každého čtvrtletí 

sestavovat a následně do 25 dnů po skončení daného čtvrtletí ČNB předkládat výkaz: 

 PB (ČNB) 43-04 „Vybraná aktiva a pasiva vůči zahraničí“. 

 

Výkazy za oblast finančních úvěrů 

Některé povinné osoby musí měsíčně k poslednímu dni daného měsíce sestavovat a ČNB 

do 25 dnů po skončení měsíce předkládat výkaz: 

 PB (ČNB) 41-12 „Finanční úvěry a účty v zahraničí“. 

Na čtvrtletní bázi je odevzdáván následující výkaz, který musí být ČNB předložen do 

25 dnů po skončení čtvrtletí: 

 PB (ČNB) 42-04 „Splátkový kalendář dlouhodobých finančních úvěrů přijatých ze 

zahraničí“. 

 

Za účelem sledování platební bilance je dále uložena na základě zákona č. 227/2013 Sb., 

kterým byl změněn ZoČNB, informační povinnost vůči ČNB i dalším osobám, jež je plněna 

v souladu s vyhláškou č. 314/2013 Sb., o předkládání výkazů České národní bance osobami, které 

náleží do sektoru finančních institucí (dále jen „Vyhláška 314/2013“), která nabyla účinnosti od 

1. ledna 2014. Vyhláška 314/2013 upravuje v návaznosti na unijní předpisy formální stránku 

výkaznictví osob ze sektoru finančních institucí ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu 

a Rady EU č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních a regionálních 

účtů v Evropské unii, které nejsou bankou nebo pobočkou zahraniční banky. Zde je tato informační 

povinnost uložena z důvodu souvislosti s platební bilancí ČR, je však třeba vést v patrnosti, že 

dále uvedené výkazy je povinna podávat velká část osob působících na finančním trhu. Osobami 

povinnými podle Vyhlášky 314/2013 tak jsou:180 

 obhospodařovatel investičního fondu (zpravidla investiční společnost, ale i jiné 

osoby), 

 samosprávný investiční fond, 

 finanční instituce, které především zprostředkovávají úvěry, půjčky apod., 

 pojišťovny a zajišťovny, 

 penzijní společnosti,  

 účelové finanční společnosti pro sekuritizaci, 

                                                 
180 Ustanovení § 3 Vyhlášky 314/2013. 
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 obchodníci s cennými papíry, 

 spořitelní a úvěrní družstva, 

 platební instituce, 

 instituce elektronických peněz. 

Rozsah vykazovací povinnosti je určen na základě hlediska statistické významnosti, které 

je zjišťováno z podílu aktiv dané osoby na celkovém objemu aktiv všech vykazujících osob. 

O uplatnění hlediska statistické významnosti jsou povinné osoby informovány ze strany ČNB,181 

obvykle v průběhu května a června pro vykázání dat za minulý referenční rok.182 

 

Investiční fondy 

 Obhospodařovatelům investičních fondů je v ustanovení § 4 Vyhlášky 314/2013 uložena 

povinnost měsíčně sestavovat a do 25 dnů po skončení měsíce předkládat (s výjimkou fondu 

peněžního trhu, u toho do 15 dnů) následující výkazy: 

 FKI (ČNB) 1-12 „Měsíční bilance aktiv a pasiv investičního fondu“, 

 FKI (ČNB) 3-12 „Měsíční přehled držených a vydaných účastnických cenných papírů 

investičního fondu“, 

 FKI (ČNB) 4-12 „Měsíční výkaz o změnách v ocenění investičního fondu“. 

Nad rámec uvedených výkazů předkládá fond kvalifikovaných investorů do 30 dnů po 

skončení každého měsíce výkaz: 

 FKI (ČNB) 5-12 „Měsíční výkaz fondu kvalifikovaných investorů o objemu vydaných 

a odkoupených podílových listů/investičních akcií“.183 

Obsahové náležitosti výkazů předkládaných investičními fondy jsou detailněji upraveny 

v příloze č. 1 k Vyhlášce 314/2013. 

 

Zprostředkovatelé 

 Na čtvrtletní bázi sestavují zprostředkovatelé v souladu s ustanovením § 5 Vyhlášky 

314/2013 a ČNB předkládají neobvykle do 20 dnů druhého měsíce následujícího po skončení 

čtvrtletí výkaz: 

 OFZ (ČNB) 3-04 „Čtvrtletní bilance aktiv a pasiv zprostředkovatele financování 

aktiv“. 

                                                 
181 Ustanovení § 1 a § 10 odst. 1, 3 Vyhlášky 314/2013. 
182 ČNB - Česká národní banka. Přímé investice - roční výběrové šetření ČNB. Česká národní banka. [online] 

Copyright © ČNB 2021 [cit. 26. 11. 2021]. Dostupné na adrese: https://www.cnb.cz/cs/statistika/vykaznictvi-

sber-dat/vykazy/prime-investice-rocni-vyberove-setreni-cnb/. 
183 Ustanovení § 4 odst. 1 Vyhlášky 314/2013. 

https://www.cnb.cz/cs/statistika/vykaznictvi-sber-dat/vykazy/prime-investice-rocni-vyberove-setreni-cnb/
https://www.cnb.cz/cs/statistika/vykaznictvi-sber-dat/vykazy/prime-investice-rocni-vyberove-setreni-cnb/
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Ti zprostředkovatelé, kteří zároveň vykazují v bilanci aktiv a pasiv položky ve vztahu 

k zahraničí, jsou povinni sestavovat následující výkazy: 

 PB (ČNB) 61-12 „Měsíční výkaz o úvěrech a vkladech ve vztahu k zahraničí“, a to 

měsíčně, a předkládat jej do 25 dnů po skončení měsíce, 

 PB (ČNB) 62-04 „Čtvrtletní výkaz - splátkový kalendář dlouhodobých finančních 

úvěrů přijatých ze zahraničí“, a to čtvrtletně, a předkládat jej do 30 dnů po skončení 

čtvrtletí a  

 PB (ČNB) 63-01 „Roční výkaz o přímých zahraničních investicích“ na roční bázi, 

přičemž ten je předkládán do 30 dnů po skončení roku. 

Obsah výkazů zprostředkovatelů je upraven přílohou č. 2 Vyhlášky 314/2013. 

 

Pojišťovny a zajišťovny 

V souvislosti se sledováním platební bilance sestavují pojišťovny a zajišťovny, tuzemské 

i zahraniční či jejich pobočky podle ustanovení § 6 Vyhlášky 314/2013 čtvrtletně níže uvedený 

výkaz: 

 POJ (ČNB) 11-04 „Čtvrtletní bilance aktiv a pasiv pojišťovny“, jenž předkládají ČNB 

do 30 dní po konci čtvrtletí a jehož obsah je rozpracován podrobněji v příloze č. 3 

Vyhlášky 314/2013. 

 

Penzijní společnosti 

 Penzijní společnosti jsou povinny v souladu s ustanovením § 7 Vyhlášky 314/2013 

čtvrtletně sestavovat a do 30 dnů po skončení čtvrtletí ČNB předkládat následující výkazy: 

 PEF (ČNB) 12-04 „Čtvrtletní bilance aktiv a pasiv penzijní společnosti/fondu penzijní 

společnosti“,  

 PEF (ČNB) 13-04 „Čtvrtletní přehled o úvěrech fondu penzijní společnosti“, 

 PEF (ČNB) 14-04 „Čtvrtletní přehled o penzijních nárocích fondu penzijní 

společnosti“. 

Každoročně dále penzijní společnosti sestavují výkaz: 

 PEF (ČNB) 15-01 „Roční doplňkové informace o účastnících fondu penzijní 

společnosti“. 

Všechny výše uvedené výkazy penzijních společností musí být sestavovány a předkládány 

za každý jednotlivý fond samostatně, a navíc u prvního jmenovaného (výkaz PEF (ČNB) 12-04) 
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také za penzijní společnost jako takovou. Vodítkem při sestavování výkazů penzijních společností 

a jejich jednotlivých fondů je příloha č. 4 Vyhlášky 314/2013. 

 

Účelové finanční společnosti pro sekuritizaci 

 Účelové finanční společnosti pro sekuritizaci jsou povinny dle ustanovení § 8 Vyhlášky 

314/2013 sestavovat a do 25 dnů po skončení čtvrtletí ČNB předkládat čtvrtletně následující 

výkazy: 

 OFZ (ČNB) 90-04 „Čtvrtletní bilance aktiv a pasiv účelové finanční společnosti pro 

sekuritizaci“, 

 OFZ (ČNB) 91-04 „Čtvrtletní přehled držených cenných papírů účelové finanční 

společnosti pro sekuritizaci“, 

 OFZ (ČNB) 20-04 „Čtvrtletní výkaz o finančních transakcích účelové finanční 

společnosti pro sekuritizaci“. 

 

Obchodníci s cennými papíry 

 V ukládání vykazovací povinnosti pokračuje také ustanovení § 9 Vyhlášky 314/2013, dle 

kterého jsou obchodníci s cennými papíry povinni sestavovat na měsíční bázi následující výkaz: 

 V (ČNB) 28-12 „Měsíční přehled držených zahraničních cenných papírů“ 

a předkládat jej ČNB do 20 dnů po skončení měsíce. 

Čtvrtletně obchodníci s cennými papíry sestavují a do 20 dnů po skončení daného čtvrtletí 

předkládají výkaz: 

 P (ČNB) 3-04 „Předpokládaná inkasa nerezidentů z tuzemských cenných papírů“, 

přičemž obsahové náležitosti obou uvedených výkazů jsou podrobněji upraveny v příloze č. 6 

k Vyhlášce 314/2013. 

 

Spořitelní a úvěrní družstva, platební instituce a instituce elektronických peněz 

 Poslední skupinu povinných osob, jíž Vyhláška 314/2013 ukládá informační povinnost 

vůči ČNB, tvoří spořitelní a úvěrní družstva, platební instituce a instituce elektronických peněz, 

které dle ustanovení § 9a sestavují níže uvedené výkazy na roční bázi a předkládají je ČNB do 

20. února následujícího roku. Spořitelní a úvěrní družstva jsou dle uvedeného ustanovení povinna 

sestavovat výkaz:  

 DZ (ČNB) 11-01 „Roční výkaz o platebním styku družstevní záložny“  

a platební instituce a instituce elektronických peněz pak předkládají výkaz: 
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 PLT (ČNB) 12-01 „Roční výkaz o platebním styku platební instituce a instituce 

elektronických peněz“. 

Z formálního pohledu je způsob sestavování a předkládání výkazů upraven v ustanovení 

§ 11 a násl. Vyhlášky 314/2013. Datové soubory jsou předávány prostřednictvím datové zprávy, 

tedy v elektronické podobě prostředky umožňujícími dálkový přístup.184 

 

 Dalším právním předpisem upravujícím informační povinnost směnáren je Vyhláška 

č. 315/2013 Sb., o směnárenské činnosti (dále jen „Vyhláška 315/2013“), která provádí 

ZSměnČ185 a která nabyla účinnosti dnem 1. listopadu 2013. Vyhláška 315/2013 upravuje 

povinnost tzv. nebankovních směnárníků a aplikuje se pouze na subjekty, které nevykazují údaje 

o směnárenských obchodech podle jiných právních předpisů.186 

Nebankovní směnárníci, kteří v uplynulém kalendářním roce nakoupili či prodali cizí měnu 

v objemu alespoň 20 milionů Kč, jsou povinni čtvrtletně sestavovat a do 15 dní po skončení 

čtvrtletí předkládat ČNB výkaz: 

 DEV (ČNB) 26 – 04 „Nákup a prodej cizí měny“, který sestává z formulářového 

výkazu s názvem: 

o SMENOB26 „Souhrnné údaje o celkovém objemu směnárenských obchodů za 

vykazované kalendářní čtvrtletí“, jenž je sestavován za každou jednotlivou 

provozovnu povinné instituce. 

Nesplní-li nebankovní směnárník výše uvedený limit, vykazují ČNB do 20. února pouze 

následující výkaz: 

 SMENOB25 „Souhrnné údaje o celkovém objemu směnárenských obchodů za 

vykazovaný kalendářní rok“. 

 

  

                                                 
184 Ustanovení § 13 odst. 2 Vyhlášky 314/2013. 
185 Ustanovení § 15 odst. 2 ZSměnČ. 
186 Ustanovení § 8 odst. 6 Vyhlášky 315/2013. 
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4. Plnění informační povinnosti vůči ČNB v praxi 

Záměrem při zpracování závěrečné části rigorózní práce bylo zjistit, jak výše teoreticky 

analyzovaná pravidla plnění informačních povinností subjekty finančního trhu vůči ČNB fungují 

v praktické rovině. Za tímto účelem bylo kromě v úvodu práce deklarovaného záměru oslovit ČNB 

připraveno několik dalších alternativních možných způsobů, jak získat podkladová data pro 

vyhodnocení faktického naplňování zákony a jinými předpisy předpokládaných normativů. 

 

4.1. (Ne)spolupráce s ČNB 

První, a dle mého názoru nejvhodnější metodou, pomocí které by bylo možné nahlédnout 

a vyhodnotit efektivitu plnění informačních povinností a v jejíž úspěch jsem osobně nejvíce 

doufala, bylo navázání spolupráce přímo s odpovědnými osobami zaměstnanými v ČNB. 

Následně bylo v zájmu stanoveného cíle předpokládáno zjištění praktických zkušeností z průběhu 

výkaznictví jednotlivých subjektů finančního trhu, identifikace problematických úseků při 

předávání vykazovaných informací, zjištění nejčastějších zádrhelů nastávajících v průběhu daného 

procesu či určení těch částí výkazů, ve kterých je nejčastěji chybováno. Doufala jsem ale ve zjištění 

jakýchkoli dalších informací souvisejících s tématem této rigorózní práce, abych si učinila 

dostatečně detailní obrázek o tom, jaká je praxe při shromažďování vykazovaných údajů. Na 

základě získaných informací bylo zamýšleno identifikovat problémy v procesu a hledat jejich 

adekvátní řešení, ať již návrhem úprav legislativy či prostřednictvím jiných změn. 

Za výše popsaným účelem byla začátkem listopadu roku 2021 oslovena ČNB, konkrétně 

odpovědné osoby sekce dohledu nad finančním trhem, s žádostí o navázání spolupráce na 

výzkumu zaměřujícím se na výkaznictví povinných subjektů, zejména bank, spořitelních 

a úvěrních družstev, pojišťoven a zajišťoven, obchodníků s cennými papíry, penzijních 

společností a fondů penzijních společností, investičních společností a investičních fondů, 

platebních institucí a institucí elektronických peněz. Předmětem žádosti bylo poskytnutí 

relevantních statistických dat, ale také neformálních praktických zkušeností a jakýchkoliv dalších 

bližších údajů o plnění informační povinnosti zmíněnými subjekty. Na základě telefonické 

domluvy byla odpovědným osobám zaslána také písemná žádost, aby bylo vše transparentní 

a jasné. Žádný konkrétní způsob předání statistických dat a zkušeností nebyl vyloženě preferován, 

záměrně bylo v žádosti uvedeno, že jako autorka průzkumu i této práce jsem otevřená jakékoliv 

formě spolupráce a jakémukoliv rozsahu získaných informací. Zjednodušeně řečeno, byla bych 

vděčná za veškerou, byť jen stručnou a krátkou komunikaci o problému.  

Žádost byla bohužel ze strany ČNB zamítnuta, a to údajně zejména z časových 

a personálních důvodů. Dle rozhodnutí o žádosti nebylo možné vyčlenit požadovanou personální 
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kapacitu. V návaznosti na toto rozhodnutí byla žádost z mé strany značně zúžena a opětovně 

podána. V nové žádosti jsem výslovně deklarovala, že by postačovalo setkání či krátká konzultace 

i pouze s jednou osobou. Také tato zúžená žádost byla bohužel odmítnuta, když jsem byla ze strany 

ČNB plně odkázána na předešlé stanovisko ČNB, tj. že předmětná konzultace obecného charakteru 

není s ohledem na vytíženost a předmět činnosti dotčených útvarů možná. Odmítnutí žádosti i po 

jejím zásadním zúžení ve mně vzbudilo značné pochybnosti o pravdivosti deklarovaného důvodu 

odmítnutí obou žádostí, tedy přílišné časové a personální záteže, kterou by dle ČNB spolupráce 

přinesla. 

 

4.2. (Ne)spolupráce s povinnými subjekty 

Z důvodu neúspěchu v navázání spolupráce s ČNB jsem přistoupila k náhradnímu postupu, 

který měl spočívat v kooperaci s druhou stranou procesu plnění informačních povinností, tedy se 

samotnými povinnými subjekty finančního trhu.  

Za tímto účelem byly sestaveny dotazníky pro několik větších skupin povinných subjektů, 

tedy pro banky, pojišťovny a zajišťovny, spořitelní a úvěrní družstva, penzijní společnosti a fondy 

penzijních společností a obchodníky s cennými papíry. Zároveň byly konkrétní subjekty začátkem 

prosince osloveny telefonicky a e-mailem s žádostí o navázání spolupráce na průzkumu, jehož 

deklarovaným cílem bylo sbírat zkušenosti a identifikovat problémy, nejasnosti a jiné těžkosti 

v průběhu procesu vykazování. Odkazy na dotazníky byly subjektům zaslány společně se 

žádostmi, přičemž jejich vyplnění bylo představeno jako alternativní možnost spolupráce, pokud 

nebude z jejich strany možné komunikovat a spolupracovat na průzkumu více do hloubky jinými 

způsoby. Tato alternativní možnost byla osloveným nabídnuta s vírou v alespoň stručné odpovědi 

z dotazníku, pokud nebude možné získat podrobnější data. V návaznosti na získání dostatečného 

vzorku odpovědí z dotazníků či jiných podnětů ze strany povinných subjektů by mohly být také 

navrženy změny, na základě kterých by mohl být samotný proces výkaznictví optimalizován. 

Hlubší spolupráce však byla z mé strany preferována, což bylo v žádostech deklarováno. 

Písemnou žádostí o spolupráci byly osloveny následující subjekty:  

 banky: Equa bank, ČSOB banka, Air Bank, Česká spořitelna, UniCredit Bank CZ, 

Fio banka, Raiffeisenbank, Komerční banka; 

 pojišťovny a zajišťovny: VZP ČR, UNIQA Pojišťovna, ČSOB Pojišťovna, BNP 

Paribas Cardif Pojišťovna, Kooperativa; 

 spořitelní a úvěrní družstva: AKCENTA CZ, NEY Spořitelní družstvo, Artesa, 

Družstevní záložna Kredit, Peněžní dům, České spořitelní družstvo; 
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 penzijní společnosti a fondy penzijních společností: ČSOB penzijní společnost, 

NN pojišťovna, KB Penzijní společnost, UNIQA penzijní společnost; 

 obchodníci s cennými papíry: ČSOB Investice, Conseq, 42 Financial Services, 

BH Securities, Citfin, Colosseum, EFEKTA-IZ, WOOD & Company Investiční 

společnost. 

 

Vedle písemných žádostí byly osloveny uvedené, ale i další subjekty, osobně na pobočkách 

či telefonicky. Výsledek této snahy byl ovšem bohužel obdobný jako dříve u ČNB. V případě, že 

jsem již obdržela nějaké vypořádání žádosti o spolupráci, tak bylo zamítavé. Nutno uvést, že velká 

část oslovených subjektů neodpověděla vůbec. Dokonce ani pomocí vytvořených dotazníků se mi 

nepodařilo shromáždit dostatečné množství odpovědí. Do dne 24. února 2022 byla ve vyhodnocení 

dotazníků zaznamenána jediná odpověď anonymního spořitelního a úvěrního družstva, jež 

označilo jako důvod komplikací vznikajících při procesu vykazování „Problematické 

shromažďování dat“, které by dle návrhu tohoto respondenta bylo možné řešit například 

následujícím krokem: „Zúžení časových pásem, nesledovat spread úrokových sazeb“.  Vzhledem 

k tomu, že šlo ale bohužel o jediného účastníka dotazníkového šetření, uvádím některé jeho 

odpovědi spíše pro zajímavost, neboť logicky nebylo možné na základě jediného respondenta 

vyvozovat jakékoliv relevantní závěry.  

Strukturu neúspěšných dotazníků lze nahlédnout na následujících adresách: 

 dotazník pro banky:  

https://www.survio.com/survey/d/L8G2F7X3N6L2K4P4V, 

 dotazník pro pojišťovny a zajišťovny: 

https://www.survio.com/survey/d/J9I2B8S5Q8D3M8A8E, 

 dotazník pro spořitelní a úvěrní družstva: 

https://www.survio.com/survey/d/L7A8T2Q8Q1K6X1Y4T, 

 dotazník pro penzijní společnosti a fondy penzijních společností: 

https://www.survio.com/survey/d/Y9V4D2T6C7I5H6S6I, 

 dotazník pro obchodníky s cennými papíry: 

https://www.survio.com/survey/d/T9X8Q5J6T4P5D4Q6Y. 

 

4.3. Poskytnutí informací na základě InfZ 

V návaznosti na výše zmíněné neúspěchy v navazování dobrovolné spolupráce s osobami 

fakticky zainteresovanými na obou stranách procesu plnění informační povinnosti vůči ČNB jsem 

https://www.survio.com/survey/d/L8G2F7X3N6L2K4P4V
https://www.survio.com/survey/d/J9I2B8S5Q8D3M8A8E
https://www.survio.com/survey/d/L7A8T2Q8Q1K6X1Y4T
https://www.survio.com/survey/d/Y9V4D2T6C7I5H6S6I
https://www.survio.com/survey/d/T9X8Q5J6T4P5D4Q6Y
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se uchýlila k dříve nezamýšlenému postupu, a to k opakovanému podávání žádostí podle InfZ vůči 

ČNB. Ačkoliv mým původním záměrem rozhodně bylo upřednostnit méně konfrontační, zato 

konstruktivnější způsoby získávání informací, které by mohly být prospěšnější jak mně při 

zpracovávání této práce, tak věřím, že částečně mohly být užitečné i ČNB, vzhledem 

k předchozímu opakovanému zamítání žádostí o dobrovolnou spolupráci jsem byla nucena 

přistoupit k tomuto „silovějšímu“ nástroji. K mému zklamání bohužel právě až tento postup mi byl 

jako jediný schopen zajistit alespoň omezený zdroj informací, ze kterého bylo možné čerpat při 

zkoumání faktické funkčnosti procesu plnění výkaznické povinnosti subjekty finančního trhu vůči 

ČNB, abych mohla naplnit stanovené cíle této rigorózní práce. 

 

4.3.1. Uplatnění práva na informace vůči ČNB 

ČNB je v souladu s ustanovením § 2 odst. 1 InfZ jedním ze subjektů povinných poskytovat 

informace vztahující se k její působnosti, a to dle ustanovení § 4 InfZ buďto na základě žádosti či 

zveřejněním. Žadatelem může být dle InfZ fyzická i právnická osoba.187 Lhůta pro vyřízení žádosti 

je stanovena v ustanovení § 5 odst. 3 InfZ a činí 15 kalendářních dnů, přičemž žadatel může pro 

podání žádosti využít různých komunikačních kanálů, InfZ žádný konkrétně neupřednostňuje. 

Povinností žadatele dále není ani využít předepsaný formulář, ČNB na svých webových stránkách 

ale k dobrovolnému využití formulář přesto poskytuje.188 Na základě předchozích zkušeností 

s využitím komunikačních kanálů dostupných na webových stránkách ČNB jsem však pro účely 

podání žádosti využila svou soukromou datovou schránku s identifikátorem 3x6cdet, přičemž 

žádosti jsem podávala v souladu s InfZ jako žadatel – fyzická osoba. 

Žádostí bylo podáno více, souhrnně lze však od ČNB požadované informace obsahově 

vymezit následovně:  

a) statistická data o počtu subjektů finančního trhu plnících informační povinnost vůči ČNB 

za účelem vytvoření dohledové statistiky a na základě ostatních požadavků vyplývajících 

ze sektorových zákonů, specifických vyhlášek apod., přičemž zejména se jedná o povinné 

subjekty, jimž byly věnovány předchozí kapitoly, tedy o banky, spořitelní a úvěrní 

družstva, pojišťovny a zajišťovny, obchodníky s cennými papíry, obchodní a vypořádací 

systémy, penzijní společnosti a fondy penzijních společností, investiční společnosti 

                                                 
187 Ustanovení § 3 odst. 1 InfZ.  
188 ČNB - Česká národní banka. Poskytování informací Českou národní bankou podle zákona č.106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím. Česká národní banka. [online] Copyright © ČNB 2021 [cit. 07. 01. 2022]. 

Dostupné na adrese: https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/106/. 

https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/106/
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a investiční fondy, osoby podle ustanovení § 15 ZISIF, platební instituce a instituce 

elektronických peněz, správce informací o platebním účtu a další; 

b) statistická data o počtu výkazů či jiných podání ze strany povinných subjektů předávaných 

vůči ČNB; 

c) statistická data o opravách výkazů či jiných podání předávaných povinnými subjekty ČNB 

na základě uložených informačních povinností (počet oprav); 

d) statistická data o počtu výzev k doplnění výkazů či jiných podání, kterými ČNB reaguje 

na identifikované chyby či jiné nedostatky ve výkazech; 

e) informace o tom, který z výkazů či jiných podání předávaných povinnými subjekty ČNB 

bývá nejčastěji neúplně či nesprávně vyplněn; 

f) informace o tom, ve kterém z výkazů či jiných podání jsou ze strany ČNB identifikovány 

nejčastěji chyby plynoucí z nejasnosti daných výkazů nebo nesprávného porozumění 

požadovanému obsahu výkazů; 

g) veškeré další související kvantitativní i kvalitativní údaje relevantní při identifikování 

nedostatků v nastavení způsobu regulace výkaznictví či nastavení informační povinnosti 

vůči povinným subjektům; 

h) návrhy změn předpisů (zákonů, vyhlášek atd.), které jsou v současné době v (legislativním) 

procesu; 

i) vysvětlení obsahu pojmu „nesplnění logických kontrol“,189 jak tyto logické kontroly 

probíhají, které chyby tyto logické kontroly identifikují apod.; 

j) statistická data o počtu automatických výzev zasílaných vykazujícím osobám, a případně 

také důvod těchto automatických výzev, neboli kvůli kterým konkrétním částem či 

kolonkám výkazů a formulářů bývají automatické výzvy povinným subjektům zasílány;  

k) statistická data o konkrétní části (kolonce či kolonkách) výkazů a formulářů, které byly 

v dřívějších vyřízeních mých žádostí identifikovány jako nejchybovější;  

l) statistická data o penalizacích, trestech či jiných opatřeních, které ČNB ukládá či ke kterým 

přistupuje na základě nesprávného postupu povinných subjektů při plnění informačních 

povinností vůči ČNB. 

 

 

 

 

                                                 
189 „Logické kontroly“ byly zmiňovány ve vyřízeních jednotlivých žádostí o informace bez dalšího bližšího vysvětlení. 
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4.3.2. Plnění informační povinnosti v praxi 

Následující kapitoly budou zpracovány zejména, ale nikoliv výlučně, na základě informací 

poskytnutých ze strany ČNB v jednotlivých vyřízeních žádostí, která byla zpracována 

následujícími osobami:  

 ředitelka odboru sankčních řízení ČNB, 

 vedoucí referátu sankčních řízení II. ČNB, 

 referát nestandardních činností ČNB. 

 

V současné době probíhá v rámci sběru statistických dat ČNB přechod na nový informační 

systém SDAT. Ten byl uveden do provozu dne 4. listopadu 2019, když SDAT začal postupně 

nahrazovat dosavadní systém MtS-ISL-SUD-SDNS (dále jen „MtS“), který fungoval od roku 1998 

a pro potřeby dnešního vykazování je již značně zastaralý. Implementace nového systému je 

postupná a řídí se harmonogramem dostupným na webových stránkách ČNB.190 Implementace 

byla rozdělena do 19 samostatných kroků, přičemž v každém kroku je určená část dokumentace 

převáděna na systém SDAT. V současné době (leden 2022) je převážná většina dokumentace 

spravována již v novém systému, poslední zbývající sekcí je Metodika dohledové statistiky 

v oblasti kapitálových trhů, která má plně na systém SDAT přejít ke dni 30. května 2022.  

Systém SDAT je systémem nástupnickým, tedy základní principy přebírá od svého 

předchůdce, funkcionality starého systému ale rozvíjí a doplňuje tak, aby byly v souladu 

s aktuálními pravidly finančního trhu.191 Hlavními cíli systému SDAT jsou „modernizace 

použitých informačních technologií, zvýšení „propustnosti“ systému schopnost napojení nového 

systému na formáty vykazovacích rámců evropských dohledových agentur bank, kapitálových trhů 

a pojišťoven.“192 Převáděna jsou z dosavadního systému do systému SDAT jak historická data, tak 

data aktuální, díky čemuž změna využívaného informačního systému nezpůsobí koncepční změnu 

výkaznictví ČNB. Jistou novost lze spatřovat v tom, že výkazy předávané institucím EBA 

                                                 
190 ČNB - Česká národní banka. Harmonogram migrace výkaznictví z MtS do SDAT. Česká národní banka. [online] 

Copyright © Česká národní banka, 2003 [cit. 14. 1. 2022]. Dostupné na adrese: 

https://www.cnb.cz/cs/statistika/sdat/harmonogram-migrace-vykaznictvi-z-mts-do-sdat/. 
191 ČNB - Česká národní banka. SDAT – nový sběrný systém ČNB. Česká národní banka. [online] Copyright © ČNB 

2021 [cit. 07. 01. 2022]. Dostupné na adrese: https://www.cnb.cz/cs/cnb-news/aktuality/SDAT-novy-sberny-

system-CNB. 
192 ČNB - Česká národní banka. SDAT – nový sběrný systém ČNB. Česká národní banka. [online] Copyright © ČNB 

2021 [cit. 07. 01. 2022]. Dostupné na adrese: https://www.cnb.cz/cs/cnb-news/aktuality/SDAT-novy-sberny-

system-CNB. 

https://www.cnb.cz/cs/statistika/sdat/harmonogram-migrace-vykaznictvi-z-mts-do-sdat/
https://www.cnb.cz/cs/cnb-news/aktuality/SDAT-novy-sberny-system-CNB
https://www.cnb.cz/cs/cnb-news/aktuality/SDAT-novy-sberny-system-CNB
https://www.cnb.cz/cs/cnb-news/aktuality/SDAT-novy-sberny-system-CNB
https://www.cnb.cz/cs/cnb-news/aktuality/SDAT-novy-sberny-system-CNB
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a EIOPA budou na rozdíl od předchozího stavu podávané prostřednictvím vlastních formulářů 

těchto evropských institucí.193  

Informace v SDAT jsou rozděleny na neveřejnou a veřejnou část, přičemž ta veřejná, ze 

které je možné informace o výkaznictví subjektů finančního trhu čerpat, je dostupná na následující 

webové adrese: https://sdat.cnb.cz/sdat_ext/. Na uvedené adrese jsou k dispozici aktuální 

a nejpřesnější informace o rozsahu a obsahu vykazovacích povinností subjektů finančního trhu.  

Z informací poskytnutých od ČNB a díky systému SDAT bylo zjištěno, že v současné době 

je povinnými subjekty ČNB předkládáno celkem 386 statistických výkazů. Počet povinných 

subjektů, které vždy tu „svou“ výseč z uvedeného celkového počtu výkazů podávají, se může 

měnit každým dnem, přičemž aktuální stav je vždy dostupný na následující webové adrese v sekci 

„Počty subjektů“: https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB24.SUBJECTS_COUNTS_2.  

Předávání výkazů formou datových zpráv poskytuje významnou výhodu, a to možnost 

využití automatických kontrol zasílaných výkazů, díky kterým je povinný subjekt automaticky 

upozorněn na předem definované nesprávnosti či chyby v odevzdaných výkazech, načež je vyzván 

k opětovnému zaslání daného dokumentu. Tento mechanismus je nazýván „logické kontroly“, 

které jsou v systému SDAT předdefinovány. V roce 2021 bylo do 9. prosince celkově elektronicky 

zasláno ČNB 124 200 datových zpráv. Z tohoto počtu jich bylo 8 021 odmítnuto právě z důvodu 

nesplnění logických kontrol. Z uvedeného celkového počtu přijatých datových zpráv dále bylo 

713 zpráv staženo zpět samotnou vykazující osobou. Z důvodu formálních a formátových chyb 

nebylo přijato 616 zpráv, které povinné subjekty do systému SDAT vložily. 

Výklad pojmu „logické kontroly“ můžeme nalézt v dokumentu „Technická specifikace 

SDAT“, který je dostupný na webových stránkách ČNB.194 Dle uvedeného dokumentu lze kontroly 

členit na technické a věcné: 

 technické kontroly – „definovány předepsanými obory hodnoty vykazovaných 

údajů a parametrů (datovými typy, položkami číselníků)“, 

 věcné kontroly – „požadované vztahy vykazovaných údajů jsou předepsány 

převážně sémantickým jazykem systému SDAT“. 

Sémantický jazyk převážně vychází z jazyka dosavadního systému MtS, ale gramatika 

i rozsah používaných funkcí jsou zde rozšířeny. Zároveň tento sémantický jazyk náležitě reflektuje 

                                                 
193 ČNB - Česká národní banka. Technická specifikace SDAT. Dokumentace – technická specifikace. Česká národní 

banka. [online] Copyright © Česká národní banka, 2003 [cit. 14. 1. 2022]. Dostupné na adrese: 

https://www.cnb.cz/cs/statistika/sdat/dokumentace-technicka-specifikace/. 
194 ČNB - Česká národní banka. Dokumentace – technická specifikace. Česká národní banka. [online] Copyright © 

Česká národní banka, 2003 [cit. 14. 1. 2022]. Dostupné na adrese: 

https://www.cnb.cz/cs/statistika/sdat/dokumentace-technicka-specifikace/. 

https://sdat.cnb.cz/sdat_ext/
https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB24.SUBJECTS_COUNTS_2
https://www.cnb.cz/cs/statistika/sdat/dokumentace-technicka-specifikace/
https://www.cnb.cz/cs/statistika/sdat/dokumentace-technicka-specifikace/
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kontroly odpovídající taxonomiím EBA a EIOPA.195 Pro úplnost lze uvést, že logické kontroly lze 

dále členit na jednovýkazové a mezivýkazové, přičemž tyto kategorie jsou zpravidla označované 

pomocí zkratek „JVK“ a „MVK“.  

 U každého výkazu jsou aplikovány mírně odlišné kontroly, přičemž ve vztahu 

ke konkrétnímu výkazu lze soubor prováděných kontrol zjistit také z veřejně dostupných 

dokumentů, například pro výkazy EBA-FINREP jsou kontroly zjistitelné na následující adrese: 

 ČNB SDAT - Výkazy (cnb.cz). 

Plnění informační povinnosti vůči ČNB je v současné době plně automatizováno, tudíž 

ČNB nebyla schopna poskytnout informace o četnosti a důvodech oprav jednotlivých výkazů. 

Povinné subjekty si totiž mohou v systému SDAT opakovaně své výkazy opravovat samy bez 

součinnosti ČNB, a to v návaznosti na automatizované zasílání protokolů s informací o zpracování 

dat ze strany informačního systému SDAT, případně o identifikovaných chybách. Zasílanými 

protokoly jsou: 

 Protokol o zpracování vstupní zprávy,  

 Protokol o zpracování vydání výskytu výkazu a  

 Protokol o zpracování mezivýkazových kontrol.  

 

4.3.3. Následky neplnění informační povinnosti 

Pokud povinný subjekt navzdory upozornění na detekovanou chybu neučiní dostatečné 

a včasné kroky k její nápravě, informační systém SDAT mu automaticky zašle upomínku. Bohužel 

detailnější statistická data o počtech zasílaných upomínek ČNB nevede.  

V případě, že povinné subjekty svou informační povinnost náležitě neplní, mohou tímto 

postupem spáchat přestupky upravené zpravidla jednotlivými sektorovými zákony. V důsledku 

toho může ČNB tyto subjekty sankcionovat, přičemž tak obvykle činí prostřednictvím příkazů 

vydávaných sekcí licenčních a sankčních řízení ČNB. Proti takovému příkazu mohou povinné 

subjekty podat u sekce licenčních a sankčních řízení ve lhůtě 8 dnů od doručení příkazů odpor dle 

ustanovení § 150 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů.  

V případě, že tak učiní, příkaz se ruší a řízení pokračuje. Pokud odpor podán není, příkaz se stává 

pravomocným a vykonatelným rozhodnutím.  

                                                 
195 ČNB - Česká národní banka. Technická specifikace SDAT. Dokumentace – technická specifikace. Česká národní 

banka. [online] Copyright © Česká národní banka, 2003 [cit. 14. 1. 2022]. Dostupné na adrese: 

https://www.cnb.cz/cs/statistika/sdat/dokumentace-technicka-specifikace/. 

 

https://sdat.cnb.cz/sdat_ext/pages/sdat/portal/EXT/public/metapopis/vykazy/F2011-detail-verze-vykazu.zul?id=20875&contextId=20582
https://www.cnb.cz/cs/statistika/sdat/dokumentace-technicka-specifikace/
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Jedním ze sankčních nástrojů ukládaných za neplnění informační povinnosti, který bývá 

tím nejčastěji využívaným, jsou pokuty. V roce 2021 byla dle údajů poskytnutých od ČNB uložena 

pokuta za porušení informační či oznamovací povinnosti celkem pětkrát.  

ČNB může kromě pokuty dále přistoupit k výmazu ze seznamů povinných subjektů. 

Například u investičních společností a investičních fondů tak může ČNB učinit v souladu 

s ustanovením § 506 odst. 1 písm. f) ZISIF, na základě kterého může být osoba uvedená 

v § 15 odst. 1 ZISIF vymazána ze seznamu vedeného podle tohoto zákona. K pokutě a zároveň 

k uložení trestu výmazu ze seznamu přistoupila ČNB v roce 2021 celkem třináctkrát. Za uvedené 

období dále došlo v jednom případě k zastavení řízení. 

Jeden z příkazů vydaných sekcí licenčních a sankčních řízení ČNB v roce 2021, konkrétně 

ze dne 25. června 2021, kterým byl z důvodu neplnění informační povinnosti dotčený povinný 

subjekt potrestán pokutou i výmazem ze seznamu, je pod č. j. 2021/69013/570 veřejně dostupný 

na webových stránkách ČNB na následující adrese:  

 https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/dohled-financni-trh/.galleries/prilohy/S-Sp-

2021_00152_CNB_573.pdf. 

 

4.3.4. Chybování povinných subjektů při výkaznictví 

Největší chybovost v zasílaných výkazech způsobenou zasláním neúplných či nesprávně 

vyplněných výkazů ČNB obecně zaznamenává u výkazů ze skupin EBA_FINREP a Centrální 

evidence účtů (dále jen „CEÚ“). Chybování povinných subjektů ve skupině výkazů EBA_FINREP 

je způsobeno dle ČNB neustálými a velice rozsáhlými změnami souvisejících metodických 

předpisů. Dalším možným důvodem může dle úvahy ČNB být vyšší frekvence vykazování 

u souboru výkazů FINREP oproti ostatním výkazům či jiným podáním. U  výkazů ze skupiny 

CEÚ je vyšší chybovost dle ČNB způsobena odlišným nastavením systému kontrol. Pro úplnost 

je na místě upozornit, že ne všechny detekované opravy jsou způsobeny předcházejícím chybným 

vyplněním výkazu (např. opravy související s auditem povinného subjektu). 

Za účelem identifikace problémových oblastí výkazů EBA_FINREP byly využity 

formuláře této skupiny dostupné na následující webové adrese: 

 ČNB SDAT - Výkazy (cnb.cz). 

Zjednodušeně však lze říci, že většina výkazů problémové skupiny vypadá obdobně. 

Využitým nástrojem jsou excelovské tabulky, do kterých jsou vpisovány požadované údaje. Pro 

ilustraci lze níže nahlédnout na ukázkovou výseč jednoho z výkazů, přičemž struktura a náhled 

ostatních výkazů EBA_FINREP jsou vskutku obdobné. 

https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/dohled-financni-trh/.galleries/prilohy/S-Sp-2021_00152_CNB_573.pdf
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/dohled-financni-trh/.galleries/prilohy/S-Sp-2021_00152_CNB_573.pdf
https://sdat.cnb.cz/sdat_ext/pages/sdat/portal/EXT/public/metapopis/vykazy/F2011-detail-verze-vykazu.zul?id=20875&contextId=20582
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Obrázek 4 – Ilustrační ukázka výkazu EBA_FINREP 

 

Zdroj: ČNB SDAT. SDAT - produkční prostředí. [online] F_01.01 - F 01.01 - Rozvaha: aktiva. Copyright © 

ČNB 2021 [cit. 21. 01. 2022]. Dostupné na adrese: 

https://sdat.cnb.cz/sdat_ext/pages/sdat/portal/EXT/public/metapopis/vykazy/F2013-detail-verze-datove-

oblasti.zul?id=201737&contextId=20582&typ=DATOVA_OBLAST&blokVerzeId=201305. 

 

Rozhodně nelze zpochybnit názor ČNB, že chybovost ve výkazech může být způsobena 

rozsáhlými změnami unijních metodik, což je faktor vznikající mimo sféru kompetence ČNB. 

Domnívám se však, že alespoň některým chybám by bylo možné zamezit využitím nástrojů, jež 

má k dispozici český dohledový orgán. Například samotné grafické zobrazení výkazů v prostředí 

SDAT by z mého pohledu mohlo být uživatelsky daleko přívětivější. Jsem si vědoma skutečnosti, 

že účetní výkazy mají jistou danou strukturu, přesto si troufám tvrdit, že změť řádků, ve kterých 

chybí i jakékoliv ukotvení buněk, může být jednou z příčin chybování ve výkazech na straně 

povinných subjektů. Navíc SDAT je vlastním informačním systémem ČNB, tudíž by jistě jeho 

aplikační stránku bylo možné optimalizovat na základě iniciativy českého regulátora.  

 

 

 

https://sdat.cnb.cz/sdat_ext/pages/sdat/portal/EXT/public/metapopis/vykazy/F2013-detail-verze-datove-oblasti.zul?id=201737&contextId=20582&typ=DATOVA_OBLAST&blokVerzeId=201305
https://sdat.cnb.cz/sdat_ext/pages/sdat/portal/EXT/public/metapopis/vykazy/F2013-detail-verze-datove-oblasti.zul?id=201737&contextId=20582&typ=DATOVA_OBLAST&blokVerzeId=201305
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4.3.5. Plánované změny ve výkaznictví 

V legislativním procesu nejsou v současnosti (údaje ke dni 3. ledna 2022) žádné vyhlášky 

ČNB. Ve výhledu do roku 2022 ale ČNB uvažuje o novelizaci tří vyhlášek, a to konkrétně: 

 Vyhlášky 314/2013,  

 Vyhlášky 346/2013, 

 Vyhlášky 424/2017. 

Důležité je však vzít v úvahu i plánovanou úpravu unijních předpisů, jelikož významná 

část obsahu výkazů předávaných ČNB souvisí s dohledem a makroobezřetnostní politikou na 

celoevropské úrovni. Zejména narůstající oblast regulace činnosti úvěrových institucí a bank 

způsobuje, že také soubor vykazovaných informací u této skupiny se zvětšuje. Z toho důvodu je 

na zmíněné, ale i na další povinné subjekty upřena neustálá pozornost příslušných evropských 

orgánů, které se danou problematikou zabývají a pod jejichž záštitou aktuálně probíhají programy 

zefektivňující plnění informační povinnosti subjektů operujících na finančních trzích na evropské 

úrovni. Pro názornost lze z těchto programů uvést projekt integrace reportingu („intagrated 

reporting system IRS“), k němuž EBA dne 16. prosince 2021 zveřejnila Zprávu o studii 

proveditelnosti integrovaného systému podávání zpráv („Report on the feasibility study of an 

integrated reporting system IRS“).196 Ze závěrů studie vyplývá následující197: 

 „Studie EBA dospěla k závěru, že integrovaného systému podávání zpráv (IRS) by 

mohlo být proveditelné dosáhnout. 

 Dosažení integrovaného systému podávání zpráv bude vyžadovat pevné odhodlání 

všech zúčastněných stran, aby byla zajištěna další srovnatelnost údajů, sdílení 

údajů a koordinace procesů podávání zpráv. 

 Vytvoření společného datového slovníku je prvním stavebním kamenem IRS, který 

umožní další standardizaci údajů a podpoří používání společných definic 

prostřednictvím různých rámců pro podávání zpráv.“  

K uvedené studii proveditelnosti se vyjádřila také ECB, která v souvislosti s projektem 

integrace reportingu deklarovala dne 17. prosince 2021 následující: 

                                                 
196 EBA. The EBA’s feasibility study on integrated reporting system provides a long-term vision for increasing 

efficiencies and reducing reporting costs. European Banking Authority. [online] Copyright © 2018 European 

Banking Authority [cit. 14. 01. 2022]. Dostupné na adrese: https://www.eba.europa.eu/eba%E2%80%99s-

feasibility-study-integrated-reporting-system-provides-long-term-vision-increasing. 
197 Vlastní překlad zdroje: EBA. The EBA’s feasibility study on integrated reporting system provides a long-term 

vision for increasing efficiencies and reducing reporting costs. European Banking Authority. [online] Copyright 

© 2018 European Banking Authority [cit. 14. 01. 2022]. Dostupné na adrese: 

https://www.eba.europa.eu/eba%E2%80%99s-feasibility-study-integrated-reporting-system-provides-long-

term-vision-increasing. 

https://www.eba.europa.eu/eba%E2%80%99s-feasibility-study-integrated-reporting-system-provides-long-term-vision-increasing
https://www.eba.europa.eu/eba%E2%80%99s-feasibility-study-integrated-reporting-system-provides-long-term-vision-increasing
https://www.eba.europa.eu/eba%E2%80%99s-feasibility-study-integrated-reporting-system-provides-long-term-vision-increasing
https://www.eba.europa.eu/eba%E2%80%99s-feasibility-study-integrated-reporting-system-provides-long-term-vision-increasing
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 „ECB činí po konzultaci další krok v harmonizaci statistického výkaznictví bank eurozóny. 

 Většina bank se domnívá, že přínosy převažují nad náklady. 

 Harmonizovaný systém statistického výkaznictví sníží zpravodajskou zátěž bank a zlepší 

analýzy tvůrců politik.“198 

  

                                                 
198 Vlastní překlad zdroje: ECB. ECB moves towards harmonising statistical reporting to ease burden for banks and 

improve analysis. European Central Bank. [online] Copyright © [cit. 14. 01. 2022]. Dostupné na adrese: 

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ecb.pr211217~168928ae51.en.html. 

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ecb.pr211217~168928ae51.en.html
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Závěr  

Hlavním záměrem při volbě tématu Informační povinnosti subjektů finančního trhu vůči 

ČNB, jenž byl deklarován v úvodu této rigorózní práce, bylo detailně studovat, analyzovat 

a vyložit s tématem související právní úpravu, načež rigorózní práce měla nabídnout ucelený 

a sektorově orientovaný přehled jednotlivých informačních povinností. K naplnění uvedeného 

záměru bylo nezbytné definovat a vysvětlit teoretické základy, na kterých je plnění informační 

povinnosti postaveno, charakterizovat osoby zúčastněné v procesu vykazování, kterými jsou na 

jedné straně dohledové orgány české či unijní a na druhé straně povinné subjekty na finančním 

trhu. V návaznosti na detailně zpracovaná teoretická východiska si dovoluji konstatovat, že 

přehledný seznam jednotlivých informačních povinností spočívajících v konkrétních výkazech 

předkládaných ČNB členěný dle sektorů finančních trhů předkládaná rigorózní práce skutečně 

nabízí, přičemž úplné seznamy výkazů jsou obsahem Přílohy 1 této rigorózní práce. 

Cesta k naplnění druhotného cíle, a tedy zkoumat a analyzovat plnění informačních 

povinností v praxi, byla oproti předcházející teoretické analýze o něco trnitější, a to z toho důvodu, 

že původně zamýšlený způsob získání souboru dat vypovídajících o procesu vykazování nebyl 

úspěšný. Nakonec ale byl nalezen náhradní prostředek k dobrání se požadovaných informací, 

a tudíž lze konstatovat, že i sekundární cíl definovaný v úvodu byl z většiny naplněn.  

V úvodních kapitolách zabývajících se základními instituty tématu rigorózní práce byly 

charakterizovány dohledové orgány, přičemž ačkoliv byl důraz kladen zejména na ČNB, poměrně 

rozsáhle byly popsány také příslušné instituce unijní. Do větší podrobnosti na obou zmíněných 

úrovních bylo třeba zajít pro utvoření celkového kontextu a pro jasné určení, v jakých intencích se 

kontrola dodržování stanovených pravidel plnění informační povinnosti provádí. Na evropské 

úrovni se na rozdíl od úrovně národní navíc nejedná pouze o jediný orgán vykonávající dohled 

nad finančními trhy centrálně, nýbrž je tato pravomoc rozdělena mezi více autorit, které mezi 

sebou navzájem kooperují a které dohlížejí na výkaznictví společně. Z uvedených důvodů bylo 

potřebné rozebrat zainteresované instituce jednotlivě a do větší hloubky, než bylo původně 

zamýšleno. Neméně důležitým teoretickým východiskem jistě bylo také vyjasnění definic 

finančního trhu a jeho historického vývoje, identifikace trendů, jež v poslední době finanční trhy 

vykazují a které jsou odrazem směřování Evropské unie, tedy zejména integračních proudů.  

V průběhu zpracování úvodních teoretických východisek vyvstala potřeba důkladněji 

rozpracovat také problematiku ochrany spotřebitele na finančních trzích, která s informační 

povinností povinných subjektů velice úzce souvisí. V této souvislosti byly rozebrány jak 

institucionální záruky hájení práv spotřebitelů (např. finanční arbitr), tak další mechanismy 

zakomponované do českého právního řádu na různých místech, přičemž jedním z relevantních 
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dokumentů, ač nedokonalých, byla shledána například Rámcová politika ministerstva financí. 

Způsoby ochrany spotřebitele byly pojaty z více úhlů pohledu, když byla pozornost zaměřena také 

na úpravu distribuce finančních služeb. Ta přeneseně poskytuje spotřebiteli ochranu nejen přímo 

před primárními subjekty nabízejícími finanční služby, ale i před jejich zprostředkovateli. 

Přistoupení k regulaci více možných distribučních kanálů poskytovaných služeb na finančních 

trzích bylo jistě správným krokem, když právě často kvůli obcházení přísnější úpravy přímého 

poskytování finančních služeb samotnými poskytovateli docházelo k faktickému umenšování 

ochrany spotřebitele.   

Druhá část rigorózní práce byla zaměřena na dohled na finančních trzích, přičemž zde byla 

pozornost věnována především ČNB. Opomenuta nebyla ani historická linka vývoje dohledu 

v České republice, jelikož i tento rozměr se jistě promítá do současného stavu. Následně byl 

věnován dostatečný prostor jednotlivým skupinám subjektů nabízejících své služby na finančních 

trzích, jimž uložená informační povinnost byla hlavním tématem práce. Nejprve ale byly 

charakterizovány vykazující skupiny subjektů jako takové a vyloženy právní předpisy upravující 

jejich činnost. Jednalo se o banky, spořitelní a úvěrní družstva, subjekty kapitálového trhu, 

pojišťovny, subjekty penzijní oblasti, směnárny, platební instituce, instituce elektronických peněz 

a další osoby z oblasti platebního styku. Na závěr části věnované dohledu byl již spíše stručně 

zpracován a osvětlen také výkon dohledu na evropské úrovni.  

Třetí část práce byla věnována informační povinnosti jako takové. Definován byl pojem 

„informační povinnost“ v širších souvislostech, načež navázalo vymezení jeho obsahu 

a souvisejících termínů, a konečně analýza relevantních právních předpisů. Primárním zdrojem 

údajů o plnění informační povinnosti ze strany povinných subjektů byla dohledová statistika, která 

je vytvářena na právním základě skládajícím se zejména z vyhlášek ČNB. Právě tyto vyhlášky, ale 

také další dokumenty jako například úřední sdělení a jiné, byly podrobněji studovány a rozebrány, 

na základě čehož již práce dospěla k poměrně konkrétním výčtům jednotlivých výkazů 

předkládaných ČNB. Tyto seznamy byly za účelem snížení úrovně techničnosti textu práce 

zkráceny a u každé skupiny výkazů byli její zástupci uvedeni pouze příkladmo s tím, že úplné 

soupisy předkládaných výkazů tvoří Přílohu 1 rigorózní práce, jak bylo již zmíněno výše.  

Při určení právního rámce vykazování povinnými subjekty nebyly dále opomenuty ani 

jednotlivé sektorové zákony, ze kterých některé informační povinnosti povinných subjektů přímo 

vyplývají.  

Neskromným cílem závěrečné, čtvrté části rigorózní práce, bylo porovnat dříve rozebraná 

teoretická pravidla výkaznictví povinných subjektů v souvislosti s jejich aktivitou na finančních 

trzích s praktickým fungováním tohoto procesu. Za tímto účelem byla oslovena ČNB s žádostí 
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o spolupráci na průzkumu faktické stránky výkaznictví. Primárním zájmem bylo navázání 

kooperace s odpovědnými osobami zaměstnanými u českého dohledového orgánu a s jejich 

pomocí zjištění a zdokumentování co největšího objemu informací z praxe a statistických dat 

relevantních v oblasti výkaznictví. Návazně měly být identifikovány nejproblémovější fáze 

procesu výkaznictví či zdroje největší chybovosti výkazů, načež bylo zamýšleno navrhnout možná 

zlepšení. Bohužel tento pokus i po významném zúžení šíře požadované spolupráce byl ze strany 

ČNB opakovaně zamítnut.  

Následně bylo přistoupeno k náhradnímu způsobu získání potřebných praktických 

zkušeností, kterým bylo oslovení tentokrát samotných subjektů finančního trhu s žádostí 

o obdobnou spolupráci, o kterou byla žádána ČNB. Ačkoliv oslovených osob byl nespočet, taková 

možnost kooperace zjevně nebyla pro povinné subjekty zajímavá, jelikož byla také všemi 

odmítnuta. 

Jako poslední možný postup se jevil požadování relevantních informací na základě InfZ. 

Teprve tento způsob, v rámci kterého byla ČNB zákonnými prostředky donucena některé 

informace poskytnout, byl úspěšný. Na základě získaných informací tak mohly být shrnuty alespoň 

některé praktické zkušenosti a statistická data související s procesem plnění informačních 

povinností. Zároveň byla určena skupina výkazů, ve kterých se vyskytuje největší množství chyb, 

a to EBA_FINREP. Zástupce této skupiny výkazů byl důkladněji prostudován, načež bylo 

vyhodnoceno, že vedle často se měnících metodických postupů může jedním z dalších zdrojů 

problematičnosti výkazů být jejich zmatečná grafická podoba, kterou by se jevilo vhodným 

přizpůsobit, aby alespoň části chyb bylo zamezeno.  

Ačkoliv původně plánované cíle rigorózní práce nebyly z výše uvedených důvodů 

naplněny zamýšlenými prostředky, dovoluji si konstatovat, že navzdory mnohým překážkám, jež 

vyvstaly zejména při přípravě závěrečné části, nakonec byly cíle rigorózní práce vytyčené v úvodu 

převážně naplněny. Teoretická východiska byla dle mého názoru zpracována obšírně, v dostatečné 

hloubce a z různých úhlů pohledu. Sestavení výčtu a přehledného sektorového seskupení 

informačních povinností považuji také za úspěšné a domnívám se, že i posouzení praktické roviny 

plnění informačních povinností subjektů finančního trhu se nakonec zdařilo a může být přínosem. 

Kontrast stanovených pravidel s jejich faktickým naplňováním, jeho studování a následné 

vyhodnocení totiž jedině může spět k efektivnímu zlepšování právní úpravy, jež je v dnešním 

dynamickém právu tolik potřebná. 
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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. 

 

 

Klíčová slova: informační povinnost, finanční trh, Česká národní banka, vykazování na 

finančním trhu, ochrana spotřebitele 
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Information obligations of financial market entities towards the Czech National 

Bank 

Abstract 
 

The information obligations imposed on financial market participants are one of the most 

important mechanisms for supervisors to properly exercise their powers. In the absence of 

information obligations on financial market participants, regulation of their activities would be 

'blind'. 

The thesis aims to provide a thorough presentation of the theoretical foundations on which 

the information obligation is based. It characterises the supervisory authorities at national and EU 

level, defines their powers and the tools used by obliged entities to provide information. On the 

other hand, the characteristics of each group of obliged entities and the legal framework of their 

activities are defined. At the same time, the work does not neglect the closely related issue of 

consumer protection, which is a significantly weaker party in the environment of financial markets 

in the legal relations arising here.  

The rigorous thesis focuses in detail on the legal regulations embedding the information 

obligation into the Czech legal system, in particular the laws regulating specific sectors of the 

financial market and the sub-legal regulations of the Czech National Bank, on the basis of which 

the obliged entities fulfil their information obligations. In this context, the relevant EU legislative 

acts are not neglected, which constitute another legal source of the obligation to submit the 

required information to the Czech National Bank.  

A detailed analysis of the legal framework for reporting has resulted in the creation of lists 

of reports to be submitted by each group of obliged entities, including the declaration of deadlines 

and other requirements to be met in fulfilling the information obligations. An essential element of 

the lists produced is their sectoral orientation, as the legislation itself does not usually provide 

a clear division by groups of obliged entities. 

The final part of the thesis focuses on the practical side of the reporting process, providing 

actual statistical data and factual data related to reporting by obliged entities. Based on the findings, 

the thesis concludes by identifying the sources of the largest number of errors in reporting and by 

suggesting a general direction in which the reporting of financial market entities to the Czech 

National Bank could be further developed. 

 

Key words: information obligation, financial market, Czech National Bank, financial market 

reporting, consumer protection 
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Příloha 1 

1. BANKY 

a. denně 

 CEO (ČNB) 1-98 „Denní výkaz o nezajištěných jednodenních vkladech“ 

b. měsíčně 

 Bil (ČNB) 1-12 „Měsíční bilance aktiv a pasiv banky/pobočky zahraniční banky“ 

 V (ČNB) 60-12 „Měsíční výkaz o tradiční sekuritizaci a jiných převodech úvěrů 

banky/pobočky zahraniční banky“ 

 VST (ČNB) 1-12 „Měsíční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o úvěrech 

a pohledávkách za klienty“ 

 VST (ČNB) 3-12 „Měsíční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o úvěrech a vkladech 

ve vztahu k úvěrovým institucím“ 

 VST (ČNB) 11-12 „Měsíční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o vkladech 

a úvěrech od klientů“ 

 VST (ČNB) 22-12 „Měsíční výkaz o cenných papírech vydaných bankou/pobočkou 

zahraniční banky“ 

 VST (ČNB) 41-12 „Měsíční přehled cenných papírů v držení banky/pobočky zahraniční 

banky“ 

 VT (ČNB) 1-12 „Měsíční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o odpisech úvěrů 

a jiných pohledávek“ 

 VUS (ČNB) 1-12 „Měsíční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o úrokových sazbách 

přijatých vkladů a úvěrů“ 

 VUS (ČNB) 2-12 „Měsíční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o úrokových sazbách 

poskytnutých úvěrů“  

 VUS (ČNB) 3-12 „Měsíční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o úrokových sazbách 

neobchodovatelných dluhových cenných papírů“ 

 VUS (ČNB) 11-12 „Měsíční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o úrokových 

sazbách nově přijatých vkladů a úvěrů“ 

 VUS (ČNB) 12-12 „Měsíční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o úrokových 

sazbách nově poskytnutých úvěrů“  

 VUS (ČNB) 13-12 „Měsíční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o úrokových 

sazbách neobchodovatelných dluhových cenných papírů v nových obchodech“ 

 Dev (ČNB) 11-12 „Měsíční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o vybraných 

inkasech a platbách“  

 FIN (IND) 01-12 „Finanční informace (FINREP) na individuálním základě“ 
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c. čtvrtletně 

 E (ČNB) 5-04 „Hlášení o organizační struktuře a kvalifikovaných účastech 

banky/pobočky zahraniční banky“ 

 V (ČNB) 61-04 „Čtvrtletní výkaz banky/pobočky zahraniční banky o tradiční 

sekuritizaci a jiných převodech úvěrů“ 

 P (ČNB) 3-04 „Čtvrtletní výkaz banky/pobočky zahraniční banky o předpokládaných 

inkasech nerezidentů z tuzemských cenných papírů“ 

 P (ČNB) 4-04 „Čtvrtletní výkaz banky/pobočky zahraniční banky o budoucích splátkách 

úvěrů přijatých od nerezidentů“ 

 V (ČNB) 13-04 „Čtvrtletní výkaz o úrokových nákladech a výnosech banky/pobočky 

zahraniční banky“ 

 V (ČNB) 39-04 „Doplňkové údaje banky/pobočky zahraniční banky o hypotečních 

úvěrech“ 

 BD (ČNB) 18-04 „Hlášení banky/pobočky zahraniční banky o krytých dluhopisech 

a hypotečních úvěrech“ 

 BD (ČNB) 25-04 „Hlášení banky/pobočky zahraniční banky o koncentraci úvěrů 

a vkladů“ 

 BD (ČNB) 24-04 „Čtvrtletní výkaz o pojištěných pohledávkách z vkladů“ 

 BD (ČNB) 23-04 „Hlášení o úrokovém riziku“ 

 BD (ČNB) 14-04 „Hlášení o operacích uvnitř skupiny smíšené holdingové osoby“ 

d. ročně 

 E (ČNB) 10-01 „Roční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o počtech zpracovaných 

bankovek a mincí“ 

 PLS (ČNB) 10-01 „Roční výkaz o platebním styku banky/pobočky zahraniční banky“ 

 E (ČNB) 9-01 „Roční výkaz o pokladní činnosti bank/poboček zahraničních bank“  

 Bil (ČNB) 3-01 „Roční výkaz rozdělení zisku banky/pobočky zahraniční banky“ 

 FP (IND) 01-01 „Plány financování na individuálním základě“ 

 FP (CON) 01-01 „Plány financování na konsolidovaném základě“ 

 E (ČNB) 8-01 „Hlášení o skupině“ 

2. SPOŘITELNÍ A ÚVĚRNÍ DRUŽSTVA 

a. měsíčně 

 DZ (ČNB) 26-12 „Měsíční výkaz o vybraných závazcích pro výpočet PMR“  

 FIN (IND) 01-12 „Finanční informace (FINREP) na individuálním základě“ 

b. čtvrtletně 

 DZ (ČNB) 50-04 „Hlášení o organizační struktuře družstevní záložny“ 

 DZ (ČNB) 43-04 „Hlášení o koncentraci úvěrů a vkladů družstevní záložny“ 
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 DZ (ČNB) 24–04 „Čtvrtletní výkaz o pojištěných pohledávkách z vkladů“  

 DZ (ČNB) 23–04 „Hlášení o úrokovém riziku“ 

c. ročně  

 DZ (ČNB) 60-01 „Roční výkaz družstevní záložny o počtech zpracovávaných bankovek 

a mincí“ 

3. POJIŠŤOVNY A ZAJIŠŤOVNY 

a. čtvrtletně 

 POJ (ČNB) 10-04 „Rozvaha pojišťovny/zajišťovny podle účetní závěrky“ 

 POJ (ČNB) 20-04 „Výkaz zisku a ztráty pojišťovny/zajišťovny podle účetní závěrky“ 

 POJ (ČNB) 70-04 „Hlášení pojišťovny/zajišťovny o organizační struktuře 

a kvalifikovaných účastech“ (kromě poboček pojišťoven a zajišťoven z jiného členského 

státu) 

 POJ (ČNB) 19-04 „Doplňkové statistické informace v oblasti pojišťovnictví“ 

 POJ (ČNB) 66-04 „Použitelný primární kapitál ke krytí fiktivního minimálního 

kapitálového požadavku“ (pouze tuzemské pojišťovny a jejich pobočky) 

 POJ (ČNB) 80-04 „Vybrané ukazatele o činnosti poboček pojišťoven/zajišťoven z jiného 

členského státu v životním a neživotním pojištění“ 

b. ročně 

 POJ (ČNB) 36-01 „Zprostředkovatelská činnost za pojišťovnu“ (pouze tuzemské 

pojišťovny a jejich pobočky a pobočky pojišťoven a zajišťoven z třetího státu) 

 POJ (ČNB) 48-01 „Výkaz pojišťovny/zajišťovny o operacích uvnitř skupiny, které je 

členem“ (pouze tuzemské pojišťovny, tuzemské zajišťovny a jejich pobočky) 

4. OBCHODNÍCI S CENNÝMI PAPÍRY, INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI, 

POBOČKY ZAHRANIČNÍCH INVESTIČNÍCH SPOLEČNOSTÍ 

A ZAHRANIČNÍ OSOBY S POVOLENÍM K ČINNOSTI 

OBHOSPODAŘOVATELE, ZAHRANIČNÍ BANKY ČI JINÉ OSOBY 

S POVOLENÍM K POSKYTOVÁNÍ INVESTIČNÍCH SLUŽEB V ČR 

PROSTŘEDNICTVÍM SVÉ POBOČKY 

a. denně 

 FIM (ČNB) 20-97 „Informace o uzavřených, vypořádaných a zrušených obchodech 

a převodech“ 

 FIM (ČNB) 30-97 „Informace o všech přijatých pokynech“ 

 FIM (ČNB) 11-97 „Doplňkové informace o uzavřených, vypořádaných a zrušených 

obchodech a převodech“ 
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 REF (ČNB) 10-97 „Informace o investičních nástrojích, kterých se týkaly pokyny, 

obchody a převody“  

 REF (ČNB) 30-97 „Informace o osobách“ 

5. ORGANIZÁTOŘI REGULOVANÉHO TRHU A PROVOZOVATELÉ 

MNOHOSTRANNÉHO OBCHODNÍHO SYSTÉMU NEBO 

ORGANIZOVANÉHO OBCHODNÍHO SYSTÉMU 

a. denně 

 FIM (ČNB) 12-97 „Informace o obchodech s investičními nástroji pro obchodní 

systémy“ 

 FIM (ČNB) 40-97 „Informace o objednávkách v obchodním systému“ 

 FIM (ČNB) 60-97 „Informace o cenách a objemech obchodů“ 

 FIM (ČNB) 70-97 „Informace o indexech“ 

 REF (ČNB) 40-97 „Informace o účastnících obchodního systému a vypořádacího 

systému s neodvolatelností vypořádání“ 

6. PROVOZOVATELÉ VYPOŘÁDACÍHO SYSTÉMU 

a. denně 

 FIM (ČNB) 50-97 „Informace o vypořádání obchodů a převodů“ 

 REF (ČNB) 40-97 „Informace o účastnících obchodního systému a vypořádacího 

systému s neodvolatelností vypořádání“ 

 REF (ČNB) 20-97 „Informace o nástrojích přijatých k vypořádání“ 

 TRAFIM10 „Informace o obchodech s investičními nástroji podle čl. 26 MiFIR  (hlášení 

dle čl. 26 MiFIR a CDR (EU) 2017/590 - RTS22)“ 

7. OBCHODNÍCI S CENNÝMI PAPÍRY, ZAHRANIČNÍ BANKY ČI JINÉ 

ZAHRANIČNÍ POBOČKY POSKYTUJÍCÍ INVESTIČNÍ SLUŽBY 

A OBHOSPODAŘOVATELÉ 

a. měsíčně 

 MKT (ČNB) 51-12 „Přehled o cenných papírech v majetku zákazníků“ 

 MKT (ČNB) 52-12 „Přehled o jiných investičních nástrojích v majetku zákazníků“ 

 MKT (ČNB) 53-12 „Přehled o peněžních prostředcích v majetku zákazníků“ 

 MKT (ČNB) 54-12 „Přehled o změnách v počtu investičních nástrojů v majetku 

zákazníků“ 

 MKT (ČNB) 55-12 „Přehled o změnách peněžních prostředků v majetku zákazníků“ 
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8. OBCHODNÍCI S CENNÝMI PAPÍRY, KTEŘÍ NEJSOU BANKOU NEBO 

POBOČKOU ZAHRANIČNÍ BANKY A ZAHRANIČNÍM OSOBÁM 

S POVOLENÍM K POSKYTOVÁNÍ INVESTIČNÍCH SLUŽEB, KTERÁ NENÍ 

BANKOU 

a. čtvrtletně 

 FIN (IND) 01-12 „Finanční informace (FINREP) na individuálním základě“  

 OCP (ČNB) 48-04 „Organizační struktura a osoby s kvalifikovanou účastí“ 

9. PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI A FONDY PENZIJNÍCH SPOLEČNOSTÍ 

a. měsíčně 

 PSP (ČNB) 10-12 „Měsíční rozvaha penzijní společnosti/fondu“ 

 PSP (ČNB) 20-12 „Měsíční výkaz zisku a ztráty penzijní společnosti/fondu“ 

 PSP (ČNB) 30-12 „Hlášení o důchodové/penzijní jednotce“ 

 PSP (ČNB) 10-12 „Měsíční rozvaha penzijní společnosti/fondu“ 

 PSP (ČNB) 20-12 „Měsíční výkaz zisku a ztráty penzijní společnosti/fondu“ 

 PSP (ČNB) 34-12 „Hlášení o skladbě portfolia obhospodařovaného fondu“ 

b. čtvrtletně 

 PSP (ČNB) 50-04 „Hlášení o organizační struktuře penzijní společnosti“ 

 PSP (ČNB) 31-04 „Hlášení o přijatých a vyplacených prostředcích penzijní společností“ 

 PSP (ČNB) 32-04 „Hlášení o kapitálu a kapitálových požadavcích penzijní společnosti“ 

10. INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI A INVESTIČNÍ FONDY, OSOBY PODLE § 15 

ZISIF 

a. měsíčně 

 OFZ (ČNB) 11-12 „Cenné papíry emitované obhospodařovaným fondem“  

b. čtvrtletně 

 OFZ (ČNB) 10-04 „Rozvaha“ (v některých případech ročně) 

 OFZ (ČNB) 20-04 „Výkaz zisku a ztráty“ (v některých případech ročně)  

 OFZ (ČNB) 50-04 „Souhrnné informace“  

 OFZ (ČNB) 60-04 „Hlášení o plnění podmínek pro výkon činnosti“ 

 OFZ (ČNB) 31-04 „Struktura investičních nástrojů v majetku obhospodařovaného 

fondu“ 

 OFZ (ČNB) 32-04 „Skladba majetku obhospodařovaného fondu“ 

 OFZ (ČNB) 40-04 „Údaje o nemovitostech“ 
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 OFZ (ČNB) 33-04 „Hlášení nadlimitního správce alternativního fondu“  

 OFZ (ČNB) 35-04 „Hlášení o alternativním fondu nadlimitního správce“ 

c. ročně 

 OFZ (ČNB) 36-01 „Hlášení podlimitního správce alternativního fondu“ 

 OFZ (ČNB) 37-01 „Hlášení o alternativním fondu podlimitního správce“ 

 OFZ (ČNB) 70-01 „Klíčové informace“ 

 OFZ (ČNB) 36-01 „Hlášení podlimitního správce alternativního fondu“ 

 OFZ (ČNB) 37-01 „Hlášení o alternativním fondu podlimitního správce“ 

11. PLATEBNÍ INSTITUCE A INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ 

a. čtvrtletně 

 OFZ (ČNB) 10-04 „Rozvaha“ (v některých případech ročně) 

 OFZ (ČNB) 20-04 „Výkaz zisku a ztráty“ (v některých případech ročně) 

 PLT(ČNB) 10-04 „Čtvrtletní rozvaha“ (pouze nevykazuje-li platební instituce podle 

ZPKT) 

 PLT(ČNB) 20-04 „Čtvrtletní výkaz zisku a ztráty“ (pouze nevykazuje-li platební 

instituce podle ZPKT) 

 PLT(ČNB) 30-04 „Hlášení o kapitálu“ 

 PLT(ČNB) 40-04 „Hlášení o přípustných aktivech a objemu platebních transakcí 

a vydaných elektronických peněz“  

 PLT(ČNB) 50-04 „Hlášení o organizační struktuře“ (pouze nevykazuje-li platební 

instituce podle ZPKT) 

 PLT(ČNB) 19-04 „Vybrané údaje z účetních výkazů“ 

 PLT(ČNB) 70-04 „Hlášení o objemu platebních transakcí a vydaných elektronických 

peněz“ 

 PLT(ČNB) 40-04 „Hlášení o přípustných aktivech a objemu platebních transakcí 

a vydaných elektronických peněz“ 

 PLT(ČNB) 80-04 „Pojištění odpovědnosti nebo srovnatelné zajištění“ 

 PLT(ČNB) 90-04 „Hlášení o poskytnutých spotřebitelských a jiných úvěrech“ 

12. DALŠÍ VÝKAZY 

a. měsíčně 

výkazy za oblast finančních úvěrů 

 PB (ČNB) 41-12 „Finanční úvěry a účty v zahraničí“ 

výkazy investičních fondů 

 FKI (ČNB) 1-12 „Měsíční bilance aktiv a pasiv investičního fondu“ 
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 FKI (ČNB) 3-12 „Měsíční přehled držených a vydaných účastnických cenných papírů 

investičního fondu“ 

 FKI (ČNB) 4-12 „Měsíční výkaz o změnách v ocenění investičního fondu“ 

 FKI (ČNB) 5-12 „Měsíční výkaz fondu kvalifikovaných investorů o objemu vydaných 

a odkoupených podílových listů/investičních akcií“ 

výkazy zprostředkovatelů 

 PB (ČNB) 61-12 „Měsíční výkaz o úvěrech a vkladech ve vztahu k zahraničí“ 

výkazy obchodníků s cennými papíry 

 V (ČNB) 28-12 „Měsíční přehled držených zahraničních cenných papírů“  

b. čtvrtletně 

výkazy za oblast aktiv a pasiv ve vztahu k zahraničí 

 PB (ČNB) 43-04 „Vybraná aktiva a pasiva vůči zahraničí“ 

výkazy za oblast finančních úvěrů 

 PB (ČNB) 42-04 „Splátkový kalendář dlouhodobých finančních úvěrů přijatých ze 

zahraničí“ 

výkazy zprostředkovatelů 

 OFZ (ČNB) 3-04 „Čtvrtletní bilance aktiv a pasiv zprostředkovatele financování aktiv“ 

 PB (ČNB) 62-04 „Čtvrtletní výkaz - splátkový kalendář dlouhodobých finančních úvěrů 

přijatých ze zahraničí“ 

výkazy pojišťoven a zajišťoven 

 POJ (ČNB) 11-04 „Čtvrtletní bilance aktiv a pasiv pojišťovny“ 

výkazy penzijních společností 

 PEF (ČNB) 12-04 „Čtvrtletní bilance aktiv a pasiv penzijní společnosti/fondu penzijní 

společnosti“ 

 PEF (ČNB) 13-04 „Čtvrtletní přehled o úvěrech fondu penzijní společnosti“ 

 PEF (ČNB) 14-04 „Čtvrtletní přehled o penzijních nárocích fondu penzijní společnosti“ 

výkazy účelových finančních společností pro sekuritizaci 

 OFZ (ČNB) 90-04 „Čtvrtletní bilance aktiv a pasiv účelové finanční společnosti pro 

sekuritizaci“ 

 OFZ (ČNB) 91-04 „Čtvrtletní přehled držených cenných papírů účelové finanční 

společnosti pro sekuritizaci“ 

 OFZ (ČNB) 20-04 „Čtvrtletní výkaz o finančních transakcích účelové finanční 

společnosti pro sekuritizaci“ 
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výkazy obchodníků s cennými papíry 

 P (ČNB) 3-04 „Předpokládaná inkasa nerezidentů z tuzemských cenných papírů“ 

výkazy nebankovních směnárníků 

 DEV (ČNB) 26 – 04 „Nákup a prodej cizí měny“ sestavený z: 

o SMENOB26 „Souhrnné údaje o celkovém objemu směnárenských obchodů za 

vykazované kalendářní čtvrtletí“ 

c. ročně 

výkazy zprostředkovatelů finančních služeb 

 ZFS (ČNB) 01-01 „Roční výkaz činnosti zprostředkovatele finančních služeb“ 

výkazy v oblasti přímých investic 

 PB (ČNB) 71-01 „Roční výkaz o stavu přímých investic v zahraničí“ 

 PB (ČNB) 72-01 „Roční výkaz o stavu přímých investic v tuzemsku“ 

výkazy zprostředkovatelů 

 PB (ČNB) 63-01 „Roční výkaz o přímých zahraničních investicích“ 

výkazy penzijních společností 

 PEF (ČNB) 15-01 „Roční doplňkové informace o účastnících fondu penzijní společnosti“ 

výkazy spořitelních a úvěrních družstev 

 DZ (ČNB) 11-01 „Roční výkaz o platebním styku družstevní záložny“ 

výkazy platebních institucí a institucí elektronických peněz 

 PLT (ČNB) 12-01 „Roční výkaz o platebním styku platební instituce a instituce 

elektronických peněz“ 

výkazy nebankovních směnárníků 

 SMENOB25 „Souhrnné údaje o celkovém objemu směnárenských obchodů za 

vykazovaný kalendářní rok“ 


