
S otázkami týkajícími se finančního trhu by se jistě dalo pokračovat ještě dlouho, 
protože v každém segmentu je prostor pro řadu technických změn. Pokud se ale 
podíváme na český finanční trh jako celek, vidíme dobře fungující a stabilní prostředí, 
kde došlo k integraci orgánů dozoru, a které je třeba posílit vůči zahraniční 
konkurenci. 
Stejně jako se dynamicky vyvíjí finanční trh, vyvíjí se i právní prostředí upravují 
oblast finančního trhu. V polovině roku vstoupila v účinnost novela zákona 
transponující směrnice o kapitálových požadavcích pro úvěrové instituce a 
obchodníky s cennými papíry (tzv. Basel II). Rovněž v letošní roce Česká republika 
novelou zákona o podnikání na kapitálovém trhu transponovala do svého právního 
řádu směrnici o trzích finančních nástrojů (tzv. MiFID). 
Ve své práci jsem analyzoval čtyři oblasti, které z mého pohledu představují 
v kontextu českého finančního trhu perspektivu. Šlo o problematiku chybějícího 
centrálního depozitáře, připravovaný zákon o dohledu nad finančním trhem, 
zavedení eura v České republice a uvažovaný vznik finančního ombudsmana. 
Nekladu si za cíl snahu o jakékoliv porovnávání významu či přínosu jednotlivých 
diskutovaných oblastí mezi sebou, nicméně se domnívám, že ve všech čtyřech 
oblastech lze spatřovat přínos pro český finanční trh jako celek. 
Na finančních trzích lze pozorovat trend k imobilizaci a dematerializaci cenných 
papírů, přičemž imobilizaci lze chápat jako jejich soustředění v centrálních registrech. 
A právě centrální depozitář má být takovým centrálním registrem, mezi jehož hlavní 
úkoly bude patřit vedení centrální evidence cenných papírů v České republice a 
provozování vypořádacího systému. Vedení centrální evidence cenných papírů 
společně s provozováním vypořádacího systému jedním subjektem - centrálním 
depozitářem totiž značně snižuje administrativní náročnost celého systému a 
přibližuje tuzemskou praxi zvyklostem běžným na rozvinutých evropských a 
světových trzích. Nezbývá než doufat, že se podaří překonat poslední překážku 
vzniku centrálního depozitáře, kterou zřejmě představuje ocenění evidence dat 
stávajícího Střediska cenných papírů. 
S účinností od 1. dubna 2006 byl veškerý dohled nad finančním trhem přenesen na 
Českou národní banku. Na integraci dozorových orgánů podle mého názoru zcela 
logicky navazuje úsilí o sjednocení právní úpravy výkonu dohledu nad finančním 
trhem, aby tam, kde tomu nebrání závažné důvody, postupovala ČNB při výkonu 
dohledu podle jednotné právní úpravy. 
Česká republika se 1. května 2004 stala členem Evropské unie, čímž se rovněž 
zavázala ke vstupu do evropské měnové unie a přijetí jednotné evropské měny. 
V kontextu českého finančního trhu je významnou implikací zejména přijetí nové 
právní úpravy týkající se postavení a působnosti České národní banky. Nový zákon o 
ČNB, který nahradí nyní platný zákon č. 6/1993 Sb., zabezpečí přenesení některých 
rozhodovacích pravomocí, zejména v oblasti měnové politiky, na Radu guvernérů 
ECB. Od zavedení eura v České republice lze v kontextu finančního trhu, resp. celé 
ekonomiky očekávat zejména odstranění kurzového rizika, snížení transakčních 
nákladů, spolurozhodování o měnové politice eurozóny, tlak na rozpočtovou kázeň a 
ochranu před krizí platební bilance. 
Vzhledem ke zmiňovanému rychlému rozvoji finančních trhů a narůstající pestrosti 
finančních instrumentů se i ochrana subjektů finančního trhu musí vyvíjet a stává se 
stále složitější. Ideálním stavem by byl finanční trh, kde existují jasná a vymahatelná 
pravidla, kde informovaní spotřebitelé vybírají vhodné finanční produkty a kde budou 
mít zajištěnu rychlou nápravu v případě, že jejich práva budou poškozena. V České 
republice se bohužel o tento stav zatím nejedná a jedním z důvodů je i nejednotnost 



české legislativy upravující ochranu spotřebitele a nejednotné vymáhání stanovených 
pravidel. Řešením tohoto stavu je, dle mého názoru, nová a komplexní úprava této 
oblasti se společnými pravidly pro celý finanční sektor a s jasně definovanou 
odpovědností za jejich vymáhání. Za toto řešení považuji vznik finančního 
ombudsmana se silnými pravomocemi, do jehož kompetence bude spadat zejména 
řešení sporů týkajících se všech oblastí finančního trhu. Finanční ombudsman by tak 
tvořil protistranu dohledu nad finančním trhem přeneseném na ČNB. 


