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Depozitář a jeho role na kapitálovém trhu 

Abstrakt 
 

Tato práce se zabývá analýzou současné právní úpravy depozitáře, a to jak z pohledu práva 

českého, tak práva evropské unie. Jsou zde prezentovány názory, který je možné nalézt 

v odborných článcích, komentářové literatuře, ale i vyjádření České národní banky nebo Asociace 

pro kapitálový trh České republiky. Tuto úpravu a k ní náležející názory jsou v práci zhodnoceny, 

okomentovány a je případně navržena změna, či jim oponující názor. V práci je užito především 

výkladové metody jazykové, historicko-teleologické a systematické.  

První část práce se zabývá historickým vývojem investičních fondů a depozitáře a vliv 

kupónové privatizace na dnešní podobu kapitálových trhů. Druhá část se pak věnuje základní 

charakteristice investičních fondů, jejich druhům a úpravě a představuje statistická data z nichž je 

možné vyčíst vývoj finančních trhů a na ni navazující nutnost depozitářské činnost. Konečně je 

zde i zjednodušeně porovnána dostatečnost počtu depozitářů při porovnání s dalšími evropskými 

státy. Část třetí se pak věnuje depozitáři samotnému a jeho činnostem v čistě teoretické rovině 

doplněné o praktické provádění jednotlivých činností a na ně navazujících okolností, které výkon 

této činnosti mohou ovlivnit. Je zde především zdůrazněna kontrola ocenění hmotného i 

nehmotného majetku fondu, a to nejen majetku běžně v portfoliích investičních fondů se 

nacházejících, ale i nezvyklých záležitostí jako například investiční víno a whisky, či kryptoměny 

a blockchainové technologie. Část čtvrtá se pak již velmi krátce zabývá náhradou újmy 

depozitářem.  

 Tato práce jako celek je zasvěcením do depozitářské činnosti a vytváří představu o 

praktické podobě jejího výkonu. Práce se celkově orientuje především podle kontroly činnosti 

standardního investičního fondu, ale kde je to považováno za vhodné, jsou zdůrazněny i odlišnosti, 

které přináší především fondy kvalifikovaných investorů, nebo účastnické fondy. Je zde také 

věnována jistá pozornost tzv. podlimitním alternativním investičním fondům a jejich odlišnostem 

a výhodám/nevýhodám. 
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