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Úvod 

Úloha finančního trhu je v moderní tržní ekonomice zcela nezastupitelná. Finanční trh 

totiž plní celou řadu funkcí nezbytných pro fungování veřejného i soukromého sektoru, 

přičemž jeho hlavním posláním je zprostředkovat redistribuci peněžních prostředků od 

subjektů s jejich relativním přebytkem k subjektům trpícím jejich relativním nedostatkem. 

Finanční trh je mnohými ekonomy považován za indikátor zdraví ekonomiky jako 

celku. Některé teorie hovoří dokonce o skutečnosti, že vývoj na finančním trhu o určitou 

dobu předbíhá vývoj celé ekonomiky a může tedy sloužit jako indikátor případných 

ekonomických destabilizací. Hypotéční krize na americkém trhu znovu aktuálně ilustruje, 

že globalizované finanční trhy umožňují nejen snadnější přesuny kapitálu mezi 

ekonomikami i kontinenty, ale usnadňují rovněž jednodušší šíření problémů na finančních 

trzích v globálním měřítku. Finanční trhy se ovšem dynamicky vyvíjejí a tyto negativní 

globalizační vlivy mají mimo jiné za následek snahy o harmonizaci pravidel pro operace 

na finančních trzích a potřebu jednotné a efektivní regulace finančních trhů.  

Také tuzemský finanční trh prošel poměrně dramatickým vývojem v první polovině 

devadesátých let minulého století v souvislosti s transformací ekonomiky. Dnes je ovšem 

finanční trh v České republice možno považovat za stabilní a až na některé dílčí aspekty 

plně srovnatelný s vyspělými světovými trhy. Po stručné charakteristice finančního trhu, 

jeho instrumentů a subjektů se právě některé z těchto dílčích aspektů pokusím ve své práci 

analyzovat. 

Cílem mé práce je poukázat na některé otevřené otázky vyvstávající ve spojitosti 

v českým finančním resp. kapitálovým trhem. Nebudu se tedy zabývat významnými 

oblastmi zahrnujícími např. Basel 2, Solvency 2 či MiFID neboli Směrnici o trzích 

finančních instrumentů, neboť tyto regulatorní iniciativy ovlivňující odvětví finančních 

služeb nepředstavují v současnosti již perspektivu, nýbrž skutečnost. 

V době zpracování své práce jsem identifikoval okruh čtyř oblastí, jejichž právní 

úprava je ve stádiu přípravy, přičemž v jednom případě jde o institut platnou právní 

úpravou předpokládaný, který stále není vytvořen. Jelikož tyto oblasti považuji v kontextu 

českého finančního trhu za perspektivu, pokusím se po charakteristice příslušné oblasti o 

uvedení a zhodnocení důvodů, které mě k takovému závěru vedly. Jde o tyto oblasti: 

1) chybějí centrální depozitář, 

2) připravovaný zákon o dohledu nad finančním trhem, 

3) zavedení eura v České republice a 

4) vznik finančního ombudsmana. 
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Chybějící centrální depozitář je právě jednou z oblastí, ve které český finanční trh 

zaostává za vyspělými zahraničními trhy. Přestože centrální depozitář představuje 

standardní a neodmyslitelnou součást rozvinutých kapitálových trhů, v České republice 

zatím daný subjekt fakticky neexistuje a je pouze upraven právním řádem. Jelikož mezi 

jeho hlavní úkoly patří vedení centrální evidence cenných papírů v České republice a 

provozování vypořádacího systému, měl by přispět ke snížení nákladů na procedury 

spojené s touto oblastí. 

V roce 2006 došlo ke sjednocení dohledu nad celým finančním trhem, jehož výkon 

byl svěřen České národní bance. Při této integraci bylo dohodnuto, že vznikne nový zákon 

o dohledu nad finančním trhem, který nahradí dnešní roztříštěné úpravy, sjednotí pravidla 

pro všechny sektory finančního trhu a bude vyvažovat zájmy trhu, klientů a dozoru. 

Významnou kapitolou je pokračující evropská integrace a příprava České republiky na 

vstup do evropské měnové unie. Tento proces bude jistě významný nejen pro finanční trh, 

protože zavedení euro v České republice s sebou nutně přináší změnu celé řady právních 

norem. Tyto změny se dotknou také zákona o ČNB, protože primární cíl centrální banky, 

péči o měnovou stabilitu, bude nutno modifikovat. 

Neméně zajímavou oblast perspektiv rozvoje finančního trhu představuje uvažovaný 

vznik finančního ombudsmana a ochrana spotřebitele na finančním trhu. Institut finančního 

ombudsmana je již delší dobu diskutován v odborné veřejnosti a jeho vznik nesporně 

povede ke zvýšení ochrany spotřebitelů na finančním trhu. 
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1. Finanční trh 

Dobře fungující finanční trh je v oblasti ekonomických věd považován za základní 

determinantu ekonomického růstu a indikátor zdraví ekonomiky. Neméně důležitá je ale i 

právní úprava finančního trhu, která tvoří právní rámec, který má za úkol chránit věřitele i 

dlužníky.[21]

„Finanční trh můžeme definovat jako systém vztahů, nástrojů, subjektů a institucí, 

umožňujících shromažďování, soustřeďování, rozdělování a rozmisťování dočasně volných 

peněžních prostředků na základě nabídky a poptávky.“ 

Zdroj:  BAKEŠ, Milan a kol. [1] 

„Finanční trh můžeme vymezit jako systém institucí a instrumentů zabezpečující pohyb peněz 

a kapitálu ve všech formách mezi různými ekonomickými subjekty na základě nabídky a poptávky.“ 

Zdroj: REVENDA, Zbyněk a kol [5] 

1.1 Finanční trh v číslech 

Na konci roku 2007 měly finanční instituce působící na českém trhu k dispozici pro 

operace na finančním trhu teoreticky částku až cca 3,2 bil. Kč1, což představuje meziroční 

nárůst o 13,9 %. Obr. 1-1 a Tab. 1-1 přinášejí srovnání struktury těchto finančních zdrojů 

dle vybraných segmentů. 

64%10%

5%

10%
11%

Bankovní depozita

Kolektivní investování

Penzijní připojištění, včetně státního příspěvku

Umístění technických rezerv pojišťoven

Oběživo

 
Obr. 1-1 Prostředky použitelné na finančním trhu k 31.12.2007  Zdroj: Ministerstvo financí [42]  

 

 

                                                 
1 Prostředky použitelné na finančním trhu jsou definovány jako souhrn prostředků na bankovních depozitech, 
ve fondech kolektivního investování, penzijního připojištění, umístění technických rezerv pojišťoven a 
oběživa, jež je možné použít na finančním trhu. Jde tedy o určitou výseč z celkové bilance tvorby a užití 
finančních zdrojů [42]. 
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Tab. 1-1 Prostředky použitelné na finančním trhu 

k 31.12. (mld. Kč) 2006 2007 meziroční změna 

Bankovní depozita 1 807,3  2 109,8  302,5  16,7% 
Kolektivní investování 271,3  315,2  43,9  16,2% 

Penzijní připojištění, včetně státního příspěvku 136,4  162,5  26,1  19,1% 

Umístění technických rezerv pojišťoven 269,7  291,5  21,7  8,1% 
Oběživo 321,5  324,1  2,6  0,8% 

Celkem 2 806,2  3 203,0  396,8  14,1% 

Zdroj: Ministerstvo financí [42] 

Z meziročního srovnání prostředků použitelných na finančním trhu vyplývá, že v roce 

2007 nejrychleji rostl objem prostředků v penzijním připojištění (19,1 %) a na bankovních 

účtech (16,7 %). U ostatních segmentů nastalo naopak zpomalování dřívějšího tempa. 

Z hlediska objemu vložených prostředků si zachovala absolutně nejvyšší meziroční 

nárůst bankovní depozita - přes 302 mld. Kč. Ke konci roku 2007 jejich objem poprvé v 

historii překonal hranici 2 bil. Kč. Tento vývoj je nutno chápat v souvislosti s propady 

akcií a dluhopisů na kapitálových trzích, protože bankovní depozita stále představují 

bezpečné umístění volných prostředků. Zvláště pak pro domácí investory, pro které další 

překážku investování v zahraničí představuje stále posilující koruna. 

Příznivá makroekonomická situace ČR se v roce 2007 projevila i na kapitálových 

trzích. Ceny akcií převážně rostly a hlavní index pražské burzy PX vzrostl za celý rok 2007 

o 14,2 % až na 1 815,1 bodu. Tento vývoj byl zaznamenám i přesto razantní srpnový 

propad pražské burzy v důsledku hypoteční krize v USA. Index PX vzrostl již šestý rok 

v řadě, přičemž naposledy ztratil na hodnotě v roce 2001 při teroristických útocích na 

World Trade Center. Přestože růst BCPP v roce 2007 nebyl tak výrazný jako v dřívějších 

letech, pražská burza se zařadila na šesté místo mezi hlavními burzami zemí EU.Vývoj 

indexu PX od roku 2001 názorně ilustruje Tab. 1-2. 

 

Tab. 1-2 Vývoj indexu PX 

Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Stav k 31.12. 394,6 460,7 659,1 1 032,0 1 473,0 1 588,9 1 815,1 

Změna (%) -17,5 16,8 43,1 56,6 42,7 7,9 14,2 

Zdroj: Ministerstvo financí [42] 

Celkový objem obchodů na pražské burze se v loňském roce zvýšil o 5,3 % na 

1 525 mld. Kč, čímž jen mírně zaostal za rekordním rokem 2005. Jelikož podíl dluhopisů 

na celkovém objemu obchodů poklesl, je celkový růst téměř výhradně výsledkem 

výrazného nárůstu obchodů s akciemi, viz Tab. 1-3. 
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Tab. 1-3 Objem obchodů na Burze cenných papírů Praha 

Objem obchodů (mld. Kč) 2004 2005 2006 2007 
meziroční 

změna (%) 
Akcie a podílové listy 479,7 1041,2 848,9 1013,0 19,3 
Dluhopisy 692,5 533,2 598,9 508,9 -15,0 
Deriváty 0,0 0,0 0,0 3,1 100,0 

Celkem 1 172,2 1 574,4 1 447,8 1 525,0 5,3 

Zdroj: Ministerstvo financí [42] 

Oproti roku 2006 výrazně vzrostl počet emisí registrovaných na BCPP. Hlavní 

zásluhu na tomto vývoji mají především deriváty, jejichž emisí bylo ke konci roku 2007 

registrováno o 38 více než v předešlém roce. 

 

Tab. 1-4 Počty registrovaných emisí 

Stav k 31.12. 2003 2004 2005 2006 2007 

Akcie 65 55 39 32 32 
Dluhopisy 81 79 96 110 132 
Deriváty a ostatní produkty 0 0 0 9 47 

Celkem 146 134 135 151 211 

Zdroj: Ministerstvo financí [42] 
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1.2 Finanční trh a jeho instrumenty

Ekonomické subjekty velmi často čelí situaci, kdy mají buď přebytek finančních 

prostředků, nebo jejich nedostatek. Systém finančních trhů pak umožňuje přemísťovat 

finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům cestou vytváření a 

obchodování finančních instrumentů. V odborné literatuře2 se lze setkat s názorem, že bez 

existence finančních trhů by přebytkové subjekty měly menší motiv pro tvorbu úspor, a 

naopak deficitní subjekty by mohly ztrácet motivy pro vypůjčování si finančních 

prostředků. 

Redistribuce finančních prostředků může být realizována jednoduchým přesunem 

peněžních prostředků od věřitele k dlužníkovi na základě standardního závazkového 

právního vztahu (např. smlouva o půjčce, smlouva o úvěru, smlouva o vkladovém účtu), 

nebo způsobem složitějším, při němž právní vztahy vycházejí ze smluvního typu kupní 

smlouvy. V tomto druhém případě věřitel kupuje určitý zhmotnělý závazek dlužníka nebo 

jinou majetkovou hodnotu, s nimiž může být zacházeno obdobně jako s věcmi. 

1.2.1 Finanční instrumenty 

Instrumenty (nástroji) finančního trhu, rozumíme předměty obchodování na 

finančních trzích. S každým finančním instrumentem jsou spojeny tři atributy – jeho 

výnos, riziko a likvidita. Ideální investiční instrument by vykazoval nejvyšší výnosnost, 

nejnižší riziko a nejvyšší likviditu ve vztahu k alternativním investičním instrumentům. 

Jelikož ale na normálně fungujících finančních trzích existuje výměna mezi očekávaným 

výnosem, rizikem a likviditou, investor si musí vybrat a preferovat určitý cíl z „magického 

trojúhelníku“ investování. 

 
Obr. 1-2 „Magický“ trojúhelník investování  

 

Instrumenty finančního trhu mohou mít různou podobu. Mohou to být instrumenty 

charakteru určité bankovní služby, typu klasických půjček či úvěrů, peníze v jejich fyzické 

podobě či komplexnější nástroje typu finančních derivátů nebo instrumenty typu cenných 

                                                 
2 Viz např. MUSÍLEK, Petr[3]. 

Výnos 

Riziko Likvidita 
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papírů. S investičními instrumenty se však nemusíme setkávat pouze na finančních trzích, 

může se totiž jednat o reálné (hmotné) investiční instrumenty jako např. drahé kovy, 

průmyslové suroviny, zemědělské suroviny a produkty, ale také o nemovitosti a umělecké 

předměty. 

Jelikož tématem mojí práce je finanční trh, v další části se zaměřím na stručnou 

charakteristiku finančních instrumentů, protože pouze ty jsou předmětem obchodování na 

finančním trhu. Jde ve své podstatě o abstraktní nástroje ztělesňující určitá majetková 

práva; cenné papíry, jako nejčastěji obchodovaný instrument, patří k jejich 

nejvýznamnějším reprezentantům. 

Cenné papíry jsou definovány jako listiny, ve kterých je inkorporováno určité 

subjektivní majetkové právo, které je s danou listinou spojeno tak úzce a neoddělitelně, že 

bez ní nemůže být uplatněno ani převedeno a se zánikem listiny rovněž zaniká. V kontextu 

modernizace finančních trhů je ovšem nutno termín „listina“ chápat ve smyslu jakéhokoli 

zápisu údajů o právu v cenném papíru inkorporovaném na jakémkoli substrátu (nosiči).[1] 

V českém pozitivním právu bychom ovšem obecnou definici cenných papírů hledali 

marně. Český právní řád používá techniku zákonného demonstrativního výčtu listin, které 

jsou za cenné papíry považovány. Podle § 1 odst. 1 ZCP jde o tyto druhy cenných papírů: 

a) akcie, 

b) zatímní listy, 

c) poukázky na akcie, 

d) podílové listy, 

e) dluhopisy, 

f) investiční kupóny, 

g) kupóny, 

h) opční listy, 

i) směnky, 

j) šeky, 

k) náložné listy, 

l) skladištní listy, 

m) zemědělské skladní listy. 

Cenné papíry je ovšem možno dělit podle celé řady dalších kritérií (ekonomických, 

právně teoretických nebo majících oporu v platném právu). V této části zmíním pouze 
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rozlišování cenných papírů podle podoby, které má spojitost s problematikou týkající se 

centrálního depozitáře cenných papírů v části 2.1.  

Podobou se rozumí technické provedení zápisu, ve kterém se odráží právní skutečnost, 

s níž jsou spojena práva z cenného papíru vyplývající. V klasické podobě, kdy je záznam 

práv spojených s cenným papírem proveden emitentem cenného papíru v písemné podobě 

na hmotném substrátu (zejména papír), zákon o cenných papírech hovoří o listinné podobě. 

Je-li záznam práv spojených s cenným papírem proveden pouze zápisem do příslušné 

evidence, jde o zaknihované cenné papíry.[1] 

Zákon o podnikání na kapitálovém trhu v § 3 odst. 2 dále zavádí termín investiční 

cenné papíry, kterými jsou: 

a) akcie nebo obdobné cenné papíry představující podíl na společnosti, se kterými lze 

obchodovat na kapitálovém trhu, 

b) dluhopisy nebo obdobné cenné papíry představující právo na splacení dlužné částky, se 

kterými lze obchodovat na kapitálovém trhu, 

c) cenné papíry opravňující k nabytí cenných papírů uvedených v písmenu a) nebo b), se 

kterými se běžně obchoduje na kapitálovém trhu, s výjimkou platebních nástrojů, 

d) ostatní cenné papíry, se kterými se běžně obchoduje na kapitálovém trhu, ze kterých 

vyplývá právo na vypořádání v penězích, s výjimkou platebních nástrojů. 

Pro účely regulace finančního trhu zákon o podnikání na kapitálovém trhu rovněž 

upravuje nadřazený širší pojem investiční nástroje, kterými se rozumí: 

a) investiční cenné papíry, 

b) cenné papíry kolektivního investování, 

c) nástroje, se kterými se obvykle obchoduje na peněžním trhu (nástroje peněžního trhu), 

d) deriváty3. 

1.2.2 Dělení finančního trhu 

Jednoznačné vymezení struktury finančního trhu není snadnou záležitostí. Teorie ani 

praxe není ve vymezení finančního trhu a jeho dílčích segmentů zcela jednotná. Je to 

                                                 
3 Finanční deriváty jsou odvozeny od bazických instrumentů (cenné papíry, devizy, akciové indexy a drahé 
kovy) a představují právo popř. povinnost na nákup nebo prodej určitého bazického instrumentu. Finanční 
deriváty považujeme za jeden typ finančních inovací, který doznal značného rozmachu v posledních dvaceti 
letech jako reakce na zvýšenou finanční volatilitu. Základními druhy finančních derivátů jsou opce, financial 
futures a swapové obchody. Jako bazické instrumenty jsou nejvíce rozšířené úrokové, devizové a akciové 
kontrakty. 
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způsobeno obtížností jednoznačného vymezení hranic mezi jeho jednotlivými segmenty. 

Nicméně finanční trh lze v závislosti na charakteru obchodovaných instrumentů a časovém 

horizontu jejich životnosti rozdělit na dvě základní části – trh peněžní a trh kapitálový. 

1.2.2.1 Trhy peněžní a kapitálové 

Peněžní trh 

Peněžní trh můžeme definovat jako systém institucí a instrumentů zabezpečujících 

pohyb různých forem krátkodobých peněz (se splatností do jednoho roku) na úvěrovém 

principu mezi bankami navzájem, bankami a centrální bankou, popř. i dalšími finančními 

institucemi a velkými nefinančními firmami. Významnou úlohu na peněžním trhu zaujímá 

stát, který vystupuje v roli emitenta krátkodobých pokladničních poukázek, které obvykle 

představují jeden z nejvýznamnějších instrumentů peněžního trhu. 

Vypořádání uzavřených obchodů probíhá přes clearingová centra zřízená pro realizaci 

mezibankovního platebního styku, resp. instituce provádějící zúčtování a vypořádání 

obchodů s cennými papíry. Dominantní úlohu na peněžním trhu mají banky a centrální 

banka.  

Kapitálový trh 

Kapitálový trh lze charakterizovat jako systém institucí a instrumentů zabezpečujících 

pohyb střednědobého a dlouhodobého kapitálu mezi ekonomickými subjekty 

prostřednictvím různých forem cenných papírů. 

Na rozdíl od peněžního trhu je okruh subjektů vystupujících na kapitálovém trhu širší 

a rovněž uspořádání trhu je různorodější. V pozici investorů zde vystupují především 

investiční a penzijní fondy, domácnosti, banky a pojišťovny, ale i velké nefinanční firmy. 

Hlavním motivem vstupu na kapitálový trh je u investorů snaha docílit vyššího zhodnocení 

investovaného kapitálu, než nabízí např. peněžní trh. S délkou splatnosti investovaného 

kapitálu roste obvykle i výnos. 

Obchody na sekundárním kapitálovém trhu mohou být uskutečňovány v zásadě 

dvojím způsobem: 

a) prostřednictví burzy cenných papírů, 

b) prostřednictví mimoburzovního trhu. 

Burza cenných papírů představuje nejorganizovanější formu obchodování s cennými 

papíry. Obchody na burze mohou provádět pouze registrovaní obchodníci, obchody 

podléhají striktní regulaci a obchoduje se pouze s vybranými kvalitními instrumenty, které 

burza přijme k obchodování.  
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Mimoburzovní trh může probíhat buď prostřednictvím určitého subjektu, který 

obchody organizuje, nebo přímo mezi bankami a dalšími finančními zprostředkovateli. Na 

rozdíl od burzovního trhu je méně regulovaný, přístup na trh a podmínky pro obchodované 

instrumenty jsou volnější. 

1.2.2.2 Trhy primární a sekundární  

Důležité je dělení na trhy primární a trhy sekundární. Na primárních trzích se 

obchodují nově emitované instrumenty deficitních subjektů, zatímco na sekundárních se 

obchodují již emitované cenné papíry. 

1.2.2.3 Promptní a termínové trhy 

Jiným kritériem pro dělení finančních trhů je doba mezi uzavřením a samotnou 

realizací obchodu. Podle tohoto hlediska se finanční trhy člení na promptní (spotové) a 

termínové. Pro promptní trhy je charakteristické, že k realizaci obchodu dochází 

bezprostředně po jeho uzavření, resp. během několika málo dní (tato doba je zde více méně 

z technických důvodů). Naproti tomu termínové finanční trhy se vyznačují tím, že se zde 

uzavírají kontrakty, jejichž plnění je až k pevně sjednanému datu (resp. během sjednané 

lhůty) v budoucnosti. Důležité ovšem je, že všechny relevantní náležitosti, včetně ceny, 

jsou pevně sjednány již při uzavření obchodu. 

Termínové trhy zaznamenaly během posledních třiceti let obrovskou dynamiku. 

K nejvýznamnějším instrumentům termínových trhů (označovaných souborně jako 

finanční deriváty) patří kontrakty typu forward, financial futures, opcí a swapů. 
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1.3 Subjekty finančního trhu

1.3.1 Subjekty finančního trhu pohledem Ministerstva financí 

S poukazem na materiál zpracovaný Ministerstvem financí[42] se počty subjektů v 

bankovním a pojišťovacím sektoru meziročně výrazněji nezměnily. Důvodem je 

komplexní zabezpečení potřeb klientely prostřednictvím tzv. cross-sellingu produktů uvnitř 

struktur velkých finančních skupin. Jde o prodej sektorově rozličných finančních produktů 

z jednoho místa (finanční instituce), odkud je možno sjednat nejen bankovní, pojišťovací a 

investiční produkty, ale i služby developerů či leasingových společností. Finanční sektor v 

ČR se tedy jeví z institucionálního hlediska ve většině segmentů trhu jako konsolidovaný. 

V bankovním a pojistném sektoru byl u několika menších plně zahraničně vlastněných 

subjektů zaznamenán zájem o transformaci právní formy z dceřiné společnosti na formu 

pobočky např. v důsledku snahy snižovat administrativní náročnost procesů vůči externím 

požadavkům. 

Tab. 1-5 Počty vybraných subjektů poskytujících služby na finančním trhu 

k 31.12. 2004 2005 2006 2007 

Banky 35 36 37 37 

Družstevní záložny 33 20 20 19 

Obchodníci s CP 58 51 58 44 
Investiční fondy 2 0 0 9 

Investiční společnosti 9 9 13 20 
Otevřené podílové fondy 62 65 77 121 

Zahraniční fondy / podfondy 911 1 038 1 282 1 499 

Penzijní fondy 11 11 11 11 
Pojišťovny 40 45 49 52 

Zdroj: Ministerstvo financí [42] 

Konkurence na českém finančním trhu byla v roce 2007 posílena vzestupem počtu 

subjektů, které působí na území ČR v rámci tzv. jednotného evropského pasu. Počty 

subjektů, které mohly ke konci roku 2007 poskytovat své služby v tomto režimu uvádí 

Tab. 1-6: 

Tab. 1-6 Počet subjektů působících v ČR na základě jednotného pasu 

 
 
 

 

 

 

Zdroj: Ministerstvo financí [42] 

Subjekt Počet k 31.12.2007 

Banky 206 

Pojišťovny 478 

Fondy 1 479 
Investiční společnosti 37 

Nebankovní poskytovatelé investičních služeb 518 

Celkem 2 718 
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1.3.2 Finanční zprostředkovatelé 

Jak jsem již zmínil v kapitole 1.2 na finančním trhu se vyskytují především dvě 

skupiny subjektů. Jde o subjekty pociťující relativní přebytek peněžních prostředků a 

naopak subjekty pociťující jejich relativní nedostatek. První okruh subjektů je nazýván 

věřitelé, či investoři, pro druhý je používáno označení dlužníci a, ve vztahu 

k sekuritizovaným nástrojům finančního trhu, emitenti. 

Mezi tyto dva okruhy subjektů finančního trhu vstupují finanční zprostředkovatelé, 

jako třetí kategorie subjektů finančního trhu. Jejich úkolem je zprostředkovat tok 

peněžních prostředků, jakož i protisměrný tok instrumentů finančního trhu mezi věřiteli a 

dlužníky, spolupůsobit směrem k vytváření a střetu nabídky a poptávky po penězích jako 

základním předmětu obchodu na finančním trhu.[1]  

Kategorizaci finančních zprostředkovatelů z hlediska pozitivněprávního lze nalézt 

v zákoně č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu. Jde ovšem pouze o 

kategorizaci týkající se kapitálového trhu, kde pojem účastník kapitálového trhu 

představuje nejširší označení zahrnující: 

a) poskytovatele služeb na kapitálovém trhu, 

b) investory na kapitálovém trhu, 

c) emitenty cenných papírů, 

d) osoby zavázané z těchto cenných papírů, 

e) vlastníky cenných papírů, 

f) emitenty a vlastníky jiných investičních nástrojů. 

Jelikož tento výčet obsažený v § 8 odst. 3 zákona o dohledu v oblasti kapitálového 

trhu je výčtem demonstrativním, je možno pod definici účastníka kapitálového trhu 

zahrnout i další typy subjektů. 

Zákon o dohledu v oblasti kapitálového trhu označuje finančního zprostředkovatele 

pojmem poskytovatel služeb na kapitálovém trhu4, který zahrnuje:  

a) obchodníky s cennými papíry, 

b) zahraniční obchodníky s cennými papíry poskytující na území České republiky 

investiční služby prostřednictvím pobočky, 

c) osoby provádějící přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů 

(investiční zprostředkovatel), 

                                                 
4 § 5 odst. 2 zákona č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu 
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d) institucionální investory, 

e) depozitáře, 

f) organizátory regulovaného trhu, 

g) osoby provádějící vypořádání obchodů s cennými papíry, 

h) provozovatele tiskárny oprávněné k tisku cenných papírů, 

i) centrální depozitář (resp. do doby zahájení jeho činnosti Středisko cenných papírů, viz 

kapitola 2.1), 

j) Českou národní banku v rozsahu, v němž vede zákonnou evidenci zaknihovaných 

krátkodobých dluhopisů. 

 
 



 

 20 

2. Perspektivy rozvoje finančního trhu 

Jak jsem již zmínil v úvodu své diplomové práce, v její druhé části si kladu za cíl 

zaměřit se na otevřené otázky týkající se finančního trhu v České republice. V době 

zpracování své práce jsem identifikoval okruh čtyř oblastí, jejichž právní úprava je ve 

stádiu přípravy, přičemž v jednom případě jde o institut platnou právní úpravou 

předpokládaný, který stále není vytvořen. Jde o tyto oblasti: 

1) chybějí centrální depozitář, 

2) připravovaný zákon o dohledu nad finančním trhem, 

3) zavedení eura v České republice a 

4) vznik finančního ombudsmana. 

2.1 Chybějící centrální depozitář 

V této kapitole se budu věnovat institutu, který je standardní a neodmyslitelnou 

součástí rozvinutých kapitálových trhů. V České republice je bohužel spíše opomíjen, 

protože zatím daný subjekt fakticky neexistuje a je pouze upraven právním řádem, zejména 

zákonem o podnikání na kapitálovém trhu (dále „ZPKT“). Tímto institutem je centrální 

depozitář, subjekt, mezi jehož hlavní úkoly patří vedení centrální evidence cenných papírů 

v České republice a provozování vypořádacího systému. Funkci centrálního depozitáře 

dočasně plní Středisko cenných papírů (viz Příloha 1 – Postavení Střediska cenných 

papírů v rámci kapitálového trhu). 

Centrální depozitář by měl přispět k vyšší transparentnosti a konkurenceschopnosti 

českého kapitálového trhu a podstatně snížit náklady na procedury spojené s evidencí a 

vypořádáním obchodů s cennými papíry[17].  

2.1.1 Historický exkurz 

Centrální depozitář je institutem kapitálového trhu, který byl do českého práva 

zaveden zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších 

předpisů, ve snaze harmonizovat naši předchozí právní úpravu s právem Evropských 

společenství. Základním úkolem centrálního depozitáře je evidence zaknihovaných5 a 

                                                 
5 Zaknihovanou podobu mohou mít podle zákona o cenných papírech vybrané druhy cenných papírů 
kapitálového trhu, a to akcie, dluhopisy, podílové listy a investiční kupony. O tom, zda cenné papíry budou 
mít zaknihovanou podobu, rozhoduje jejich emitent (u akciové společnosti valná hromada). 
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imobilizovaných6 finančních instrumentů a provádění s nimi souvisejících úkonů, čímž 

ostatním subjektům umožňuje účastnit se podnikání na kapitálovém trhu nákupem, 

prodejem a jinými transakcemi s finančními instrumenty. 

Jelikož centrální depozitář nebyl dosud zřízen, plní jeho funkci zejména Středisko 

cenných papírů, které vzniklo počátkem roku 1993 jako instituce na podporu rozvoje 

kapitálového trhu na základě tehdejšího zákona o cenných papírech, tj. zákona č. 591/1992 

Sb., o cenných papírech, v tehdejším účinném znění7. Středisko cenných papírů bylo 

zřízeno Ministerstvem financí jako příspěvková organizace (ve smyslu zákona o 

rozpočtových pravidlech), fungující bez příspěvku ze státního rozpočtu. 

Vzhledem k předpokládané administrativní, ekonomické i právní zátěži spojené 

s vytvořením centrálního depozitáře, bylo již ze strany zákonodárce s touto situací 

počítáno. Z ustanovení § 202 ZPKT vyplývá, že do doby převzetí evidence zaknihovaných 

a imobilizovaných cenných papírů centrálním depozitářem, se ustanovení ZPKT nepoužijí, 

přestože jsou platná a účinná. Povinnosti centrálního depozitáře na základě uvedeného 

zákonného zmocnění plní Středisko cenných papírů a částečně Česká národní banka (dříve 

Komise cenných papírů). 

Na tomto místě je důležité poznamenat, že k převodu práv a povinností a převzetí 

evidence zaknihovaných a imobilizovaných cenných papírů centrálním depozitářem 

nedochází ex lege, nýbrž je nutné převod evidence Střediska cenných papírů zajistit 

smluvně mezi centrálním depozitářem a Ministerstvem financí a za úplatu. Výše této 

úplaty se stanoví na základě znaleckého posudku oceňujícího příslušné evidence (§ 202, 

odst. 2 ZPKT). Smlouva o převodu evidence musí být uzavřena do dvou měsíců ode dne, 

kdy centrální depozitář obdrží povolení ke své činnosti (§ 202, odst. 3 ZPKT). Dnem, kdy 

centrální depozitář převezme evidenci zaknihovaných a imobilizovaných cenných papírů 

vedenou Střediskem cenných papírů a začne vykonávat činnost podle ZKPT, přestává 

Středisko cenných papírů vykonávat svou činnost podle dosavadních právních předpisů (§ 

202, odst. 4 ZPKT). Orgánem oprávněným udělovat povolení k činnosti centrálního 

depozitáře je podle současné právní úpravy Česká národní banka.8 

                                                 
6 Listinný cenný papír, který byl předán do hromadné úschovy a dále vystupuje v zaknihované podobě (§ 38 
zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech.). 
7 Jelikož byl zákon o cenných papírech od roku 1993 velmi rozsáhle znovelizován, postupuje dnes Středisko 
cenných papírů nejen podle tohoto zákona, ale i podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu, který s jeho 
dočasnou existencí počítá. 
8 K 1.8.2008 zatím nebylo žádné povolení k činnosti centrálního depozitáře ve smyslu ustanovení § 103 
ZPKT vydáno. 
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2.1.2 Související předpisy práva Evropských společenství 

Jak už jsem zmínil výše, institut centrálního depozitáře byl do českého právního řádu 

zaveden zákonem o podnikání na kapitálovém trhu, který zapracoval příslušné předpisy 

Evropských společenství a upravuje poskytování služeb v oblasti kapitálového trhu a 

veřejnou nabídku cenných papírů (§ 1 ZPKT)9. Jde zejména o následující směrnice 

Evropských společenství: 

a) směrnice Rady 93/22/EHS ze dne 10. května 1993 o investičních službách v oblasti 

cenných papírů, v aktuálním znění, 

b) směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/9/ES ze dne 3. března 1997 o systémech 

pro odškodnění investorů, v aktuálním znění, 

c) směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/26/ES ze dne 19. května 1998 o 

neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů 

s cennými papíry, v aktuálním znění, 

d) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/34/ES ze dne 28. května 2001 o přijetí 

cenných papírů ke kótování na burze cenných papírů a o informacích, které k nim mají 

být zveřejněny, v aktuálním znění, 

e) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES ze dne 28. ledna 2003 o 

obchodování zasvěcených osob a tržní manipulaci (zneužívání trhu), v aktuálním znění, 

f) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES ze dne 4. listopadu 2003 o 

prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k 

obchodování, a o změně směrnice 2001/34/ES, v aktuálním znění, 

g) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES ze dne 14. června 2006, týkající 

se přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu (přepracované znění). 

h) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/49/ES ze dne 14. června 2006 o 

kapitálové přiměřenosti investičních podniků a úvěrových institucí (přepracované 

znění). 

2.1.3 Centrální depozitář jako akciová společnost 

Zákon nespecifikuje, že centrální depozitář musí být akciová společnost, nicméně tuto 

skutečnost lze dovodit z § 101 odst. 4 ZPKT. Toto ustanovení totiž taxativně uvádí 

subjekty, které se mohou stát akcionářem centrálního depozitáře. Centrální depozitář je 

tedy akciová společnost ve smyslu zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, na niž 

                                                 
9 Poznámka 1 k § 1 ZPKT přímo zmiňuje příslušné prameny práva Evropských společenství. 
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jsou speciálními právními předpisy (zejména zákonem o podnikání na kapitálovém trhu) 

kladeny další požadavky. 

Ustanovení § 101 odst. 1 ZPKT dále specifikuje, že centrální depozitář musí mít 

základní kapitál alespoň 100 mil. Kč a emisní kurz jeho akcií musí být alespoň z jedné 

třetiny splacen peněžitými vklady. Obchodní firma centrálního depozitáře musí obsahovat 

označení „centrální depozitář cenných papírů“ (§ 101 odst. 1 ZPKT). 

Centrální depozitář se jako akciová společnost (resp. obchodní společnost) obligatorně 

zapisuje do obchodního rejstříku ve smyslu § 27 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního 

zákoníku. Pokud jsou splněny i další zákonem stanovené požadavky, zapisuje se i dalších 

veřejných rejstříků (např. živnostenského rejstříku). Se zápisem do živnostenského 

rejstříku je spojena povinnost získat živnostenské oprávnění k podnikatelské činnosti 

v oboru centrálního depozitáře. Takové živnostenské oprávnění lze však získat pouze 

k činnostem, které byly stanoveny v povolení k činnosti centrálního depozitáře. Tyto 

činnosti jsou specifikovány v § 100 ZPKT. Z uvedeného je zřejmé, že zákonodárce 

záměrně omezuje centrálního depozitáře v další podnikatelské činnosti z důvodu zabránění 

střetu zájmů a dalším nežádoucím situacím, které by mohly nastat, pokud by centrální 

depozitář vystupoval na kapitálovém trhu zároveň v jiné pozici. 

Jak jsem již zmínil výše, ZPKT taxativně určuje, které subjekty mohou být akcionáři 

centrálního depozitáře (§ 101 odst. 4 ZPKT), a váže převoditelnost akcií na souhlas 

představenstva centrálního depozitáře (§ 101 odst. 5 ZPKT). Akcionářem centrálního 

depozitáře může být pouze: 

a) obchodník s cennými papíry, 

b) banka, 

c) organizátor regulovaného trhu, 

d) provozovatel vypořádacího systému, 

e) Česká republika jednající prostřednictvím ministerstva, 

f) členský stát Evropské unie, 

g) Česká národní banka, 

h) centrální banka členského státu Evropské unie, 

i) Evropská banka pro obnovu a rozvoj, 

j) Evropská centrální banka, 

k) centrální depozitář se sídlem v zahraničí, 



Chybějící centrální depozitář 

 24 

l) osoba se sídlem v zahraničí, která vykonává na území České republiky činnost 

obchodníka s cennými papíry, banky, organizátora regulovaného trhu nebo 

provozovatele vypořádacího systému (postačí jedna z uvedených činností). 

2.1.4 Činnost centrálního depozitáře 

Centrální depozitář je řazen mezi poskytovatele služeb na kapitálovém trhu a jeho 

činnosti sou taxativně vyjmenovány v § 100 odst. ZPKT. Centrální depozitář: 

1) vede centrální evidenci cenných papírů v České republice, 

2) přiděluje cenným papírům identifikační označení podle mezinárodního systému 

číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN), 

3) provozuje vypořádací systém, na který se obdobně vztahují ustanovení ZPKT o 

vypořádacích systémech, 

4) vykonává činnosti uvedené v povolení k činnosti centrálního depozitáře (§ 103 odst. 6 

ZPKT). 

Služby centrálního depozitáře využívají jak profesionální investoři, tak další subjekty, 

které je využívají jako součást své podnikatelské činnosti (v postavení spotřebitelů). 

V souvislosti se svojí činností centrální depozitář vede též evidenci osobních údajů o 

majitelích účtů v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů (§ 102 ZPKT). 

Jelikož dosud Česká národní banka nevydala žádné povolení k činnosti centrálního 

depozitáře, jeho funkci dočasně plní Středisko cenných papírů. Společnost UNIVYC, a.s., 

dceřinná společnost Burzy cenných papírů Praha, a.s., sice již žádost o povolení nutné 

k činnosti centrálního depozitáře podala, vytvoření centrálního depozitáře však brání 

neshody týkající se ocenění majetku, který má být na UNIVYC převeden ze Střediska 

cenných papírů. Zde je zřejmě nutno poznamenat, že ačkoli Středisko cenných papírů 

dočasně plní funkci centrálního depozitáře, samotné centrálním depozitářem není. 

Centrální depozitář je povinen přijmout vlastní provozní řád, jehož náležitosti jsou 

specifikovány v § 104 ZPKT. Provozní řád centrálního depozitáře musí obsahovat zejména 

(§ 104 odst. 1 ZPKT): 

a) seznam služeb, které centrální depozitář poskytuje, a podmínky a způsob jejich 

poskytování, 

b) způsob zakládání a rušení majetkových účtů, 

c) způsob předávání příkazů k provedení změn na majetkových účtech, 

d) náležitosti nezbytné pro vedení evidence majetkových účtů v centrálním depozitáři, 
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e) náležitosti nezbytné pro vedení evidence emisí v centrálním depozitáři, 

f) pravidla účasti v centrálním depozitáři, 

g) údaje, které účastník centrálního depozitáře poskytuje centrálnímu depozitáři k plnění 

jeho povinností a způsob jejich poskytování, 

h) druhy opatření, která může centrální depozitář uplatnit vůči svému účastníkovi, a 

postup při jejich uplatňování, 

i) způsob vedení evidence na účtu zákazníků, postup při zahájení a ukončení vedení této 

evidence, 

j) určení závěrky dne a 

k) druhy výpisů z evidence investičních nástrojů, jejich náležitosti a způsob jejich 

předávání. 

Výše uvedený výčet není ovšem taxativní a centrální depozitář může do svého 

provozního řádu zahrnout i další pravidla. Pokud tak učiní, je stejně jako při provedení 

jakékoli jiné změny povinen informovat Českou národní banku (§ 104 odst. 2 ZPKT). 

Česká národní banka může do 10 pracovních dnů od doručení oznámení o této změně 

zahájit správní řízení o schválení oznámené změny, přičemž účastníkem správního řízení je 

pouze centrální depozitář. Jestliže Česká národní banka nezahájí správní řízení v této lhůtě, 

považuje se změna za schválenou a má se za to, že rozhodnutí nabylo právní moci. 

2.1.5 Vybrané interakce centrálního depozitáře s dalšími subjekty 

V souladu s § 23 odst. 7 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování centrální 

depozitář na žádost depozitáře fondu kolektivního investování pozastaví výkon práva 

nakládat s cennými papíry vedenými na účtu účastníka operace, pokud je tato aerace 

způsobilá poškodit zájmy akcionářů nebo podílníků fondu kolektivního investování. 

Centrální depozitář se také účastní na přeměnách podoby cenných papírů z listinných 

na zaknihované a naopak. Při převodu zaknihovaných cenných papírů na listinné poskytuje 

emitentovi cenného papíru informace o emisi zaknihovaných cenných papírů („výpis“ ve 

smyslu § 113 odst. 2 ZPKT) a je rovněž prostředníkem, který získává informace od 

vlastníka účtu, na němž jsou zaknihované cenné papíry vedeny, a předává je dále 

emitentovi (§ 113 odst. 3 ZPKT). Pokud jde o převod z listinných cenných papírů na 

zaknihované, centrální depozitář má povinnost vést zvláštní evidenci cenných papírů, které 

nebyly v listinné podobě odevzdány (§ 112 odst. 5 ZPKT). 

Při zrušení evidence emise zaknihovaného cenného papíru, který se přeměnil na 

listinný, má centrální depozitář povinnost tento úkon oznamovat organizátorovi 
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regulovaného trhu, na kterém byly tyto cenné papíry přijaty k obchodování a svým 

účastníkům, kteří tuto skutečnost oznámí vlastníkům předmětných cenných papírů. Majitel 

účtu zákazníků zruší evidenci cenných papírů ke stejnému dni jako centrální depozitář (§ 

113 odst. 6 ZPKT). 

2.1.6 Vypořádací systém a centrální depozitář 

Vypořádacím systémem se v ZPKT rozumí systém, který realizuje zúčtování 

vzájemných pohledávek a závazků z obchodů s investičními nástroji (§ 82 odst. 1 ZPKT). 

Účast na něm vzniká smlouvou, pouze provozovatel vypořádacího systému je jeho 

účastníkem ex lege (§ 82 odst. 6 ZPKT). 

ZPKT centrálnímu depozitáři určuje provozování vypořádacího systému, jako jednu 

z jeho činností taxativně vyjmenovaných v § 100 odst. 1 písm. c) ZPKT, na něž se 

obdobně vztahují ustanovení ZPKT o vypořádacích systémech. Centrální evidence 

cenných papírů společně s provozováním vypořádacího systému jedním subjektem - 

centrálním depozitářem značně snižuje administrativní náročnost celého systému a 

přibližuje tuzemskou praxi zvyklostem běžným na rozvinutých evropských a světových 

trzích. 

Všechny cenné papíry v České republice se vypořádávají prostřednictvím tří 

nezávislých systémů vypořádání cenných papírů, z nichž jeden slouží pro vypořádání 

krátkodobých cenných papírů se splatností do jednoho roku a dva pro vypořádání všech 

ostatních cenných papírů [17]: 

1) SKD: vypořádává krátkodobé cenné papíry s pevným výnosem se splatností do 1 

roku, 

2) UNIVYC: vypořádává cenné papíry registrované na BCPP a mimoburzovní transakce 

s cennými papíry a jinými investičními nástroji a 

3) RM-SYSTÉM vypořádává veškeré obchody s cennými papíry znamenanými na trhu 

RM-SYSTÉMu. 

2.1.6.1 Systém krátkodobých dluhopisů (SKD) 

SKD byl vytvořen jako vlastní systém ČNB a je v provozu od května 1995. Pracuje na 

bázi DVP („delivery versus payment“, dodávka proti placení) a je využíván pro emisi, 

registraci a vypořádání všech krátkodobých státních pokladničních poukázek a poukázek 

ČNB, včetně zabezpečení jejich splácení a výplaty výnosů z nich. SKD nezabezpečuje 

přeshraniční vypořádání a nemá žádné mezinárodní vazby. 
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2.1.6.2 UNIVYC 

Burza cenných papírů Praha je jediným akcionářem vypořádacího systému UNIVYC. 

Činnost UNIVYC se řídí zákonem o podnikání na kapitálovém trhu a interními pravidly a 

předpisy, které jsou závazné pro jeho účastníky. 

UNIVYC vypořádává transakce vyplývající z obchodování se všemi majetkovými 

cennými papíry a s veškerými tituly podílových fondů a dluhopisů kotovaných na BCPP, 

stejně jako mimoburzovní transakce s cennými papíry a jinými investičními nástroji. 

UNIVYC nezabezpečuje přeshraniční vypořádání. 

V lednu 2006 se UNIVYC stal členem Evropské asociace centrálních depozitářů 

cenných papírů (European Central Securities Depositories Association, ECSDA). 

Podle Modré knihy[18] se současná činnost UNIVYC soustřeďuje především na 

přípravu na provozování centrálního depozitáře a účast v projektech BCPP: 

• zabezpečení převodu existující evidence cenných papírů v SCP do nově připravovaného 

centrálního depozitáře, 

• dvoustupňová evidence cenných papírů v rámci centrálního depozitáře, 

• zabezpečení vypořádání burzovních obchodů s deriváty, investičními certifikáty a 

warranty v souvislosti s připravovaným zahájením těchto obchodů na BCPP a 

• další zlepšení fungování vypořádacího systému. 

2.1.6.3 RM-SYSTÉM 

RM-SYSTÉM provádí vypořádání veškerých obchodů s cennými papíry 

znamenanými na trhu RM-SYSTÉMu. Hotovostní vypořádání obchodů zajišťuje 

Československá obchodní banka pověřená RM-SYSTÉMem. 

2.1.7 Kontrolní mechanismy ve věci centrálního depozitáře 

Od účinnosti novelizace stávající úpravy, tj. od 1. dubna 2006, přešla agenda dohledu 

nad činností centrálního depozitáře z Komise pro cenné papíry na ČNB (§44 odst. 1 

zákona  č. 6/1993 Sb., o České národní bance). 

Z typu právní formy centrálního depozitáře (akciová společnost) vyplývá, že při 

odpovědnosti za jeho činnost přichází v úvahu pouze odpovědnost správněprávní, příp. 

občanskoprávní, a nikoli odpovědnost trestněprávní. Na tyto a další aspekty činnosti 

centrálního depozitáře jsou zaměřeny kontrolní a dohledové mechanismy ČNB, které 

zahrnují (§44 odst. 2 zákona  č. 6/1993 Sb., o České národní bance): 
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a) rozhodování o žádostech o udělení licencí, povolení a předchozích souhlasů podle 

zvláštních právních předpisů, 

b) kontrolu dodržování podmínek stanovených udělenými licencemi a povoleními, 

c) kontrolu dodržování zákonů v rozsahu zákonného zmocnění uděleného ČNB a kontrolu 

dodržování vyhlášek a opatření vydaných Českou národní bankou, 

d) získávání informací potřebných pro výkon dohledu podle zvláštních právních předpisů 

a jejich vymáhání, ověřování jejich pravdivosti, úplnosti a aktuálnosti, 

e) ukládání opatření k nápravě a sankcí podle zákona o České národní bance nebo 

zvláštních právních předpisů a 

f) řízení o správních deliktech a přestupcích. 

2.1.8 Zrušení centrálního depozitáře, přeměny a změna předmětu podnikání 

Přestože český kapitálový trh již několik let netrpělivě očekává vznik centrálního 

depozitáře, platná právní úprava dokonce počítá i s jeho zrušením. V tuto chvíli se tato 

skutečnost jeví spíše jako teoretická možnost, protože se vznikem centrálního depozitáře 

jsou spojeny očekávané úspory vyplývající zejména z vyšší efektivity vypořádání obchodů 

s cennými papíry. Rozhodnutí valné hromady o zrušení centrálního depozitáře nabývá 

účinnosti nejdříve dnem nabytí právní moci rozhodnutí České národní banky o odnětí 

povolení k činnosti centrálního depozitáře (§ 105 odst. 1 ZPKT). 

Zákon o podnikání na kapitálovém trhu jakožto zvláštní právní předpis ve vztahu 

k obchodnímu zákoníku upravuje také přeměnu centrálního depozitáře (§ 106 ZPKT) a 

změnu předmětu jeho podnikání (§ 105 ZPKT). I při změně předmětu podnikání 

centrálního depozitáře zůstává v platnosti omezení jeho předmětu podnikání (§ 105 odst. 4 

ZPKT). 

2.1.9 Perspektivy do budoucna 

Pro ilustraci zájmu odborné veřejnosti na vytvoření centrálního depozitáře uvádím 

některé z argumentů, které zazněly v tiskové zprávě Asociace pro kapitálový trh (AKAT) 

ze dne 20. června 2006: 
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„Vytvoření centrálního depozitáře je podle AKAT10 pro tuzemský kapitálový trh nezbytné. 

Další zdržení prodlužuje období, kdy kapitálový trh v oblasti evidence a vypořádání cenných 

papírů přešlapuje na místě.“ 

„Spuštění centrálního depozitáře je pro účastníky kapitálového trhu velmi důležité. 

Očekáváme od něj především snížení rizik spojených s vypořádáním obchodů a navíc celkově 

jednodušší a levnější provoz.“ 

„Centrální depozitář konečně umožní i vícestupňovou evidenci cenných papírů, která je 

klíčová pro efektivní správu a vypořádání papírů zahraničních investorů.“ 

Zdroj: iPOINT [29] 

2.1.9.1 Shrnutí dosavadního vývoje 

Ačkoliv UNIVYC podal žádost o udělení licence nutné k činnosti centrálního 

depozitáře již 31. ledna 2005, dosud ji nezískal a český kapitálový trh se musí ještě více 

než tři roky po tomto datu obejít bez instituce, která umožní standardizovat a zjednodušit 

vypořádání obchodů s cennými papíry a usnadní zavedení vícestupňové evidence. 

UNIVYC byl a je jediným žadatelem o licenci na provozování centrálního depozitáře, 

jehož projekt je podle představitelů UNIVYCu po technické stránce již plně připraven. 

Bohužel je nutno poznamenat, že toto prohlášení o připravenosti zaznělo z úst 

představitelů UNIVYCu a pražské burzy již v roce 2006. Po podpisu smlouvy o spolupráci 

při přípravě a poskytování služeb při provozu centrálního depozitáře s Podnikem výpočetní 

techniky (dnešní Asseco), se zdálo, že vzniku centrálního depozitáře nestojí již nic v cestě. 

Celý proces ale ustrnul vzhledem k novému ocenění evidence dat stávajícího Střediska 

cenných papírů, které tvoří poslední chybějící článek obchodního modelu centrálního 

depozitáře.  

Jak bylo již zmíněno v části 2.1.1 k převodu práv a povinností a převzetí evidence 

cenných papírů centrálním depozitářem nedochází ex lege, nýbrž je nutné převod evidence 

Střediska cenných papírů zajistit smluvně mezi centrálním depozitářem a Ministerstvem 

financí a za úplatu. Výše této úplaty se stanoví na základě znaleckého posudku oceňujícího 

příslušné evidence (§ 202, odst. 2 ZPKT). Dispozici jsou již dva znalecké posudky, na něž 

má ale ministerstvo i BCPP (jediný akcionář UNIVYC) odlišný názor. Z ekonomického 

hlediska je pochopitelné, že BCPP se snaží získat evidence dat Střediska cenných papírů, 

které umožní dokončit obchodní plán fungování budoucího centrálního depozitáře, co 

možná nejlevněji. Na druhé straně se ukazuje, že Ministerstvo financí není ochotno převést 

evidence SCP za každou cenu. Jeho cílem také je, aby centrální depozitář, který po SCP 

převezme roli centrálního registru cenných papírů,  po stanovenou dobu archivoval i řadu 

                                                 
10 Asociace pro kapitálový trh České republiky, http://www.akatcr.cz 
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historických dat, spojených s kuponovou privatizací, což je značně nákladné. 

Harmonogram přechodu ze stávajícího režimu evidence cenných papírů k evidenci v 

centrálním depozitáři se tedy stále posouvá. 

2.1.9.2 Centrální depozitář jako státní akciová společnost 

Jelikož se zdá, že ocenění evidence dat stávajícího Střediska cenných papírů je tím 

nejzávažnějším důvodem, proč centrální depozitář dosud nevznikl, v odborné veřejnosti 

zaznívají hlasy navrhující jiné řešené této situace. Tímto řešením by mohla být změnou 

SCP z příspěvkové organizace na státní akciovou společnost, čímž by SCP i jeho zřizovatel 

Ministerstvo financí získali větší pravomoci. V další fázi by bylo možno SCP privatizovat 

a změnit na centrální depozitář. Jelikož mezinárodní rozměr finančních trhů otevírá dveře i 

zahraničním subjektům, majitelem centrálního depozitáře by pak nemusela být pouze 

pražská burza, ale třeba mezinárodní vypořádací centra typu Clearstream a Euroclear. 

Otázkou i v této situaci nicméně zůstává, jak dlouhá doba by bylo potřebná na 

transformace SCP na akciovou společnost. Pokud se ale vezmeme do úvahy dosavadní 

bezvýsledná jednání o vzniku centrálního depozitáře, myslím si, že toto řešení nelze 

předem odmítat. 

2.1.9.3 Přínosy evidence cenných papírů a vypořádání prováděné centrálním 
depozitářem 

Odborná veřejnost opakovaně upozorňuje, že stávající vypořádání obchodů přes 

Středisko cenných papírů odporuje mezinárodní praxi a obchody investorů, včetně 

drobných, prodražuje. Platí to i v případě investičních či podílových fondů.[25] Centrální 

depozitář totiž spojí činnost nynějšího Střediska cenných papírů s vypořádáním, což lze 

zjednodušeně vyjádřit jako dodání cenných papírů na účty majitelů po zobchodování. 

Vypořádání bude prováděno přes vypořádací systém UNIVYCu, jež vyhovuje pravidlům a 

požadavkům EU a který již dnes slouží jako jeden z hlavních vypořádacích systémů 

v České republice. 

Významná změna spočívá ve změně dosavadní evidence cenných papírů, která je ve 

Středisku cenných papírů vedena až na výjimky na konečného majitele. Centrální depozitář 

by totiž mohl vést subregistry, které by v souladu s mezinárodními zvyklostmi zřídily pro 

své klienty banky, investiční společnosti či jiní institucionální investoři. Tento způsob 

evidence totiž přispěje k výraznému zjednodušení a zlevnění vypořádání obchodů s 

cennými papíry. Jelikož centrální depozitář může vést pro české subjekty i evidence 

dalších finančních nástrojů, toto zjednodušení a úspora se dotkne i investorů, kteří 

využívají domácí podílové fondy. 
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2.1.9.4 Ilustrace přínosů vícestupňové evidence cenných papírů centrálním 
depozitářem 

Potřebu změnu ve způsobu evidence cenných papírů bych rád ilustroval na odbornou 

veřejností pozorně sledovaném sporu společnosti Unipetrol, a.s. a jejího minoritního 

akcionáře společnosti Goldenfrazil Limited (dále „Goldenfrazil“) v roce 2006. 

V oficiálním oznámení společnosti Unipetrol, a.s. ze dne 8. září 2006[32], reagujícího na 

žádost Goldenfrazilu o svolání mimořádné valné hromady v souladu s § 181 odst. 1 

ObchZ., se uvádí, že: 

„Na závěr považuje představenstvo za důležité seznámit akcionáře společnosti a veřejnost se 

skutečností, že podle údajů zveřejněných Českou národní bankou byla společnost Goldenfrazil 

akcionářem společnosti UNIPETROL s 3,58% podílem na základním kapitálu pouze po dobu 

jednoho týdne od 16. srpna do 23. srpna 2006. K tomuto dni již společnost Goldenfrazil žádné 

akcie společnosti nevlastnila.“ 

Zdroj: iPOINT [32] 

Společnost Goldenfrazil předmětné akcie skutečně vlastnila, pouze byly dočasně 

převedeny na účet tzv. custodiana (správce) jako zajištění finančních operací. Pro potřeby 

účasti a hlasování na mimořádné valné hromadě mohly být akcie opět převedeny na 

Goldenfrazil. Toto nedorozumění bylo způsobeno skutečností, že tyto zajišťovací převody 

jsou v SCP prováděny skutečným převodem daných cenných papírů z účtu majitele na účet 

custodiana (správce). Pokud by v České republice fungoval vícestupňový centrální 

depozitář, byl by tento typ dočasných převodů, při nichž původní investor nepřestává být 

vlastníkem cenného papíru, vyřešen systémem podúčtů, což je administrativně daleko 

jednodušší [33]. 

Tento příklad z českého kapitálového trhu jasně ilustruje, že i taková standardní 

operace, jako je použití akcií k zajišťování repo operací11 na účtech u různých správců, 

odporuje v režimu SCP mezinárodní praxi. 

2.1.9.5 Centrální depozitář – nejasný vývoj 

Neznámou stále zůstává i ceník služeb centrálního depozitáře. Přestože jedním z cílů 

vytvoření centrálního depozitáře je snížení nákladů pro účastníky trhu, nemusí tomu tak 

být u drobných akcionářů. Drobní akcionáři totiž nebudou mít do centrálního depozitáře na 

rozdíl od Střediska cenných papírů přístup a budou muset využívat makléřské firmy, což 

pro ně bude znamenat vyšší náklady. 

                                                 
11 Přijetí úvěru na finančním trhu zajištěné převodem cenných papírů. 
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Lze považovat za nesporné, že český kapitálový trh nezbytně institut centrálního 

depozitáře potřebuje a každý měsíc zpoždění přináší České republice ztráty, byť jsou těžko 

vyčíslitelné. Řízení pro udělení licence centrálního depozitáře již několik měsíců (resp. let) 

stagnuje a není zřejmé, kdy centrální depozitář zahájí svoji činnost. Nezbývá než doufat, že 

se podaří překonat poslední překážku jeho vzniku, kterou zřejmě představuje ocenění 

evidence dat stávajícího Střediska cenných papírů. 
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2.2 Zákon o dohledu nad finančním trhem 

Vzhledem k nezastupitelné úloze finančního trhu pro ekonomiku a její fungování, 

nabývá i oblast dohledu nad finančním trhem značného významu, který se dotýká všech 

jeho částí. V dubnu 2006 úspěšně proběhla integrace dozorových orgánů do ČNB, která se 

nyní chce více soustředit na sjednocování výkonu dozoru v jednotlivých segmentech trhu a 

na snižování regulatorních nákladů. V této oblasti (posuzování efektivity a priorit dozoru) 

by měl významnou roli sehrát Výbor pro finanční trh, ve kterém se setkávají zástupci trhu, 

státu i dozoru. Stát je prostřednictvím Ministerstva financí odpovědný za přípravu nové 

legislativy. Při integraci bylo totiž dohodnuto, že vznikne nový zákon o dohledu nad 

finančním trhem, který nahradí dnešní roztříštěné úpravy, sjednotí pravidla pro všechny 

segmenty a bude vyvažovat zájmy trhu, klientů a dozoru. 

2.2.1   Dohled nad finančním trhem v roce 2007 

Po přenesení veškerého dohledu nad finančním trhem na centrální banku význam 

ČNB v oblasti dohledu nad tuzemským finančním trhem ještě vzrostl. Kvantitativní 

hledisko dokreslující tuto skutečnost v kontextu českého finančního trhu bych rád 

ilustroval na statistice převzaté z materiálu ČNB s názvem Zpráva o výkonu dohledu nad 

finančním trhem[19]: 

„Na konci roku 2007 podléhalo dohledu ČNB celkem 23 bank a stavebních spořitelen, 19 

družstevních záložen, 34 pojišťoven, 10 penzijních fondů, 21 depozitářů, 121 otevřených podílových 

fondů, 31 nebankovních obchodníků s cennými papíry a téměř 3 000 nebankovních devizových 

míst. ČNB v omezeném rozsahu rovněž dohlížela 14 poboček zahraničních bank a sbírala 

informace od 17 poboček pojišťoven z EU a jedné pobočky pojišťovny ze státu mimo EU/EHP. 

Další sférou výkonu dohledu ČNB byly regulované trhy (Burza cenných papírů Praha, a. s., a RM-

systém, a. s.).“ 

Zdroj: Česká národní banka [19] 

2.2.2 Sjednocení dohledu nad finančním trhem 

Na základě zákona č. 57/2006 Sb. byl veškerý dohled nad finančním trhem s účinností 

od 1. dubna 2006 přenesen na Českou národní banku a Komise pro cenné papíry, Úřad pro 

dohled nad družstevními záložnami a Úřad státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním 

připojištění (který tvořil součást Ministerstva financí ČR) zanikly. Dozor nad finančními 

trhy v současné době vykonává Česká národní banka, která jako jeden orgán může pružněji 

reagovat na změny legislativy, které jsou pro finanční trhy společné. 
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Na integraci dozorových orgánů podle mého názoru zcela logicky navazuje úsilí o 

sjednocení právní úpravy výkonu dohledu nad finančním trhem. Jestliže je tedy v 

současnosti dohled nad finančním trhem koncipován jako integrovaný, jeví se potom jako 

logické, aby tam, kde tomu nebrání závažné důvody, postupovala Česká národní banka při 

jeho výkonu podle jednotné právní úpravy.[38] Domnívám se, že sjednocení dosud 

roztříštěné právní úpravy napomůže vytvoření plně integrovaného dohledu, jež ČNB 

označila již v dubnu 2006 za svůj střednědobý cíl v těchto krocích[26]:  

1) vytvoření jednotné, obecné institucionální kultury, 

2) zjištění a vyřešení neodůvodněných regulačních rozdílů mezi sektory, 

3) vyvážení sektorových specifických technických otázek s konzistentností celého 

regulačního procesu (stejné činnosti budou pod stejným dohledem). 

Domnívám se, že přijetí zákona o dohledu nad finančním trhem je pro zefektivnění 

dohledu potřebné, nicméně uvažovanou úpravu obsaženou v návrhu této právní normy 

nepokládám za radikální změnu současného stavu. 

2.2.3 Přínos nové právní úpravy 

2.2.3.1 Sjednocení procesních pravidel jednotlivých sektorových zákonů 

Podle věcného záměru zákona o dohledu nad finančním trhem[38] má základním cílem 

tohoto zákona být jednotná právní úprava postupů České národní banky při výkonu 

dohledu nad finančním trhem12. Tímto postupem by se odstranily neodůvodněné rozdíly 

mezi různými sektory finančního trhu při výkonu dohledu stanovené v jednotlivých 

sektorových zákonech, pokud neplynou z evropských směrnic. Nedílnou součástí tohoto 

procesu by rovněž měla být revize a sjednocování metodik a interních postupů. Považuji za 

samozřejmé, že v případě účelnosti by ČNB respektovala specifické rysy jednotlivých 

sektorů finančního trhu. 

V tomto kontextu považuji za přínosné, pokud se Česká národní banka zaměří např. 

na sjednocení pravidel pro udělování licencí a povolení k podnikání na finančním trhu. 

Regulace v tomto pojetí by se pak mohla stát jedním z nástrojů na podporu rovnosti 

konkurenčních podmínek na finančním trhu[19].  

                                                 
12 Budoucí zákon o dohledu nad finančním trhem zřejmě nebude upravovat postup dalších orgánů 
vykonávajících státní dozor nebo státní kontrolu na finančním trhu. Mimo věcnou působnost zákona by tak 
měla zůstat dozorová a kontrolní činnost Ministerstva financí v oblasti státní podpory stavebního spoření a 
státního příspěvku na penzijní připojištění, jakož i státní dozor České obchodní inspekce nad podmínkami 
poskytování spotřebitelských úvěrů. Důvodem je skutečnost, že tyto činnosti se týkají relativně samostatných 
oblastí finančního trhu a zpravidla nevykazují výraznější přesah do ostatních sektorů.[38] 
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Dalším, z právního hlediska zajímavým aspektem, bude zpřehlednění sektorových 

zákonů odstraněním sjednocených ustanovení. Základní princip výkonu dohledu bude totiž 

podle navrhované úpravy vycházet ze subsidiárního použití správního řádu a zákona o 

kontrole s tím, že v samotném zákoně o dohledu nad finančním trhem budou upraveny 

pouze nutné výjimky, které budou odůvodněny potřebami finančního trhu. 

2.2.3.2 Cíle dohledu nad finančním trhem přímo v zákoně 

Za další pozitivum zákona o dohledu nad finančním trhem považuji vymezení cílů 

dohledu nad finančním trhem přímo v tomto zákoně. Věcný záměr zákona ve vztahu 

k těmto cílům podle mého soudu správně argumentuje: 

a) jejich významem jako vodítka při interpretaci a aplikaci právních předpisů v oblasti 

finančního trhu, 

b) jejich použitím jako kritéria správního uvážení při výkonu dohledu nad finančním 

trhem a 

c) v neposlední řadě zvýšením odpovědnosti České národní banky za jejich konkrétní 

naplňování. 

Explicitní vymezení cílů dohledu nad finančním trhem představuje významnou 

součást právního zakotvení dohledu a zároveň napomůže vytváření stabilního prostředí pro 

podnikání na finančním trhu i pro výkon dohledu samotného. Mezi cíle dohledu nad 

finančním trhem bude patřit[38]: 

a) zajištění bezpečného, poctivého, efektivního a transparentního fungování finančního 

trhu, 

b) péče o stabilitu finančního systému a  

c) zajištění schopnosti osob poskytujících služby na finančním trhu plnit své závazky vůči 

svým klientům. 

2.2.3.3 Vyhodnocení veřejné konzultace věcného záměru zákona o dohledu nad 
finančním trhem 

Podobně jako u transpozice MiFID neboli Směrnici o trzích finančních instrumentů, 

byla při přípravě zákona o dohledu nad finančním trhem využita veřejná konzultace. 

Vlastního návrhu věcného záměru tohoto zákona se týkala konzultace druhá, která 

probíhala ve dnech 2. – 30. května 2008. Ministerstvo financí na svých internetových 

stránkách zveřejnilo nejen vlastní text návrhu věcného záměru zákona o dohledu nad 

finančním trhem, ale i průvodní informace, jež obsahovaly otázky k diskusi týkající se jak 
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tohoto návrhu, tak i problematiky dohledu nad finančním trhem obecně (konkrétní otázky 

viz Příloha 3 – Veřejná konzultace věcného záměru zákona o dohledu nad finančním 

trhem). Ministerstvo financí oslovilo jednotlivé profesní asociace s odkazem na své 

internetové stránky, kde byl zpřístupněn celý materiál k veřejné konzultaci. 

Ministerstvo financí nezveřejnilo texty obdržených odpovědí, ale pouze stručné 

vyhodnocení veřejné konzultace[39], kde je konstatováno, že: 

„Obecná stanoviska profesních asociací zhodnotila předložený materiál převážně kladně. 

Některé asociace nepovažují existenci této právní úpravy za nezbytnou, jelikož se jedná o právní 

úpravu sjednocující postupy při výkonu dohledu a pro subjekty finančního nebude toto sjednocení 

představovat radikálnější změny nebo bezprostřední přínos. Objevil se požadavek, aby byl 

zpracován spíše komplexní právní předpis, který by upravil jak hmotněprávní, tak procesní otázky 

spojené s podnikáním na finančním trhu (tzv. kodex práva finančního trhu).“ 

Zdroj:  Ministerstvo financí [39] 

Myslím si, že výstupy veřejné konzultace lze chápat jako kladný postoj 

k uvažovanému sjednocení legislativy výkonu dohledu nad finančním trhem, nicméně se 

zdá, že tato problematika není pro subjekty, které se konzultace zúčastnily, prioritní. 

2.2.3.4 Ilustrace přínosů jednotné právní úpravy: nucená správa 

Jak už jsem zmínil v úvodu této části, považuji úsilí o sjednocení právní úpravy 

výkonu dohledu nad finančním trhem za smysluplné. Na druhé straně jsem si vědom, že 

výše přínosu této navrhované úpravy může být předmětem diskusí. Jelikož tato část mé 

práce pojednává o perspektivách rozvoje finančního trhu, rád bych význam zákona o 

dohledu nad finančním trhem ilustroval na příkladu právní úpravy nucené správy (byť 

s vědomím, že se jedná o zcela mimořádné opatření, k němuž by mělo docházet pouze ve 

výjimečných případech). 

Dopadová studie k věcnému záměru zákona o dohledu nad finančním trhem[35] 

popisuje nejednotnost úpravy nucené správy napříč finančním trhem a rovněž skutečnost, 

že podle platné právní úpravy není možnost zavést nucenou správu u úvěrních a 

spořitelních družstev. Navrhovaný zákon o dohledu nad finančním trhem by měl odstranit 

nejen tuto nejednost, ale i některá specifika vytvářející určité překážky řádného a 

efektivního výkonu nucené správy. Tab. 2-1 ilustruje přehled odlišností v jednotlivých 

sektorových zákonech, které by měl tento zákon o zohlednit. 

Tyto odlišnosti spočívají zejména v zavedení nucené správy, v průběhu a kontrole 

činnosti nuceného správce, úhradě nákladů a ukončení nucené správy. Jelikož zákon o 

dohledu nad finančním trhem usiluje o sjednocení postupu orgánu dohledu, měl by 

odstranit neopodstatněné odlišnosti institutu nucené správy v jednotlivých sektorech. 
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Tímto postupem budou zajištěny shodné podmínek pro všechny subjekty podléhající 

dohledu ČNB, což zároveň považuji za hlavní přínos navrhované právní úpravy. 

 

Tab. 2-1 Odlišnosti v sektorových zákonech 

Zdroj: Ministerstvo financí [35] 
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2.3 Zavedení eura v České republice

Jednou z výhod, která je spojena se členstvím České republiky v Evropské unii, je 

možnost přijetí společné evropské měny a tedy vstup do evropské měnové unie13. Každý 

zájemce o členství v této měnové unii musí splnit poměrně přísná makroekonomická 

kritéria (tzv. maastrichtská kritéria, viz dále) a provést některé legislativní úpravy.  

Vedle splnění ekonomických a právních kritérií je neméně podstatné zajistit přechod 

na euro v oblasti technické, institucionální a legislativní. V této práci se s ohledem na její 

téma a rozsah budu věnovat výhradně rovině legislativní a to ještě pouze s ohledem na 

aspekty významné pro finanční trh, tj. zejména přijetí nové právní úpravy týkající se 

postavení a působnosti České národní banky. 

2.3.1 Evropská měnová unie 

„Nejvyšším stupněm integrace ekonomik dvou nebo více států je vzájemná provázanost jejich 

národních měn, resp. propojení těchto ekonomik přes jednotnou používanou měnu – mezinárodní 

měnové unie.“ 

Zdroj:  BAKEŠ, Milan a kol. [1] 

Myšlenka evropské měnové unie byla poprvé konkretizována v roce 1970 v rámci tzv. 

Wernerova plánu. Optimistický scénář počítající s realizací celého projektu do roku 1980 

ztroskotal mimo jiné kvůli zhroucení Brettonwoodského systému. Snaha zabránit příliš 

silnému kolísání jednotlivých národních měn členských států EHS, vedla v roce 1979 k 

zavedení Evropského měnového systému a vzniku ECU. Evropská měnová jednotka 

(ECU) byla zúčtovací jednotkou a předchůdce eura. Nejednalo se ale o skutečnou 

měnovou jednotku, protože nesplňovala veškeré parametry právního vymezení měny, ani 

neplnila všechny peněžní funkce.  

V roce 1988 vypracoval výbor ke kontrole hospodářské a měnové unie pod vedením 

předsedy Evropské komise takzvanou Delorsovu zprávu, která počítala s vytvořením 

evropské měnové unie ve třech fázích. V rámci Maastrichtské smlouvy z roku 1992 se 

členské státy Evropského společenství shodli na tak zvaných konvergenčních kritériích, 

která musí splnit všechny státy, které chtějí postoupit do 3. fáze evropské měnové unie a 

zavést euro. V roce 1996 byl na evropském summitu v Dublinu schválen rovněž Pakt růstu 

a stability, který po zemích evropské měnové unie žádal v hospodářsky příznivých dobách 

přibližně vyrovnaný rozpočet s ohledem na případnou možnost korekce nepříznivého 

ekonomického vývoje prostřednictvím výdajů státního rozpočtu. 

                                                 
13 Vládou schválený scénář jednorázového komplexního přechodu na euro je konkretizován na schématu 
obsažením v příloze (Příloha 2 – Scénář jednorázového přechodu na euro). 
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První stupeň měnové unie byl zahájen 1. července 1990 se zavedeném volného 

pohybu kapitálu mezi jednotlivými členskými státy EU. Druhá etapa evropské měnové 

integrace, probíhající v letech 1994-1998, byla započata založením Evropského měnového 

institutu jako předchůdce Evropské centrální banky (dále jen ECB) a spočívala rovněž ve 

vyhodnocování podmínek pro vstup do závěrečné fáze měnové unie. Tyto podmínky 

známé pod označením maastrichtská konvergenční kritéria zůstávají v zásadě v platnosti i 

po dobu setrvání každého státu v systému společné měny a jsou uplatňovány rovněž na 

nové členské země EU hodlající přijmout společnou měnu. 

Konvergenční kritéria 

Smlouva z Nice obsahuje ve svém článku 121 čtyři konvergenční kritéria, která musí 

splnit členské státy EU, pokud chtějí přistoupit k evropské měnové unii v jejím třetím 

stupni14.  

1. Cenová stabilita: Kritérium stability cenové hladiny stanovuje, že míra inflace ve 

členském státě může činit maximálně 1,5 procentního bodu nad mírou inflace 

dosaženou ve třech členských státech s nejnižší mírou inflace v minulém roce. 

2. Fiskální stabilita: Roční deficit veřejných rozpočtů v členském státě nesmí činit více 

než 3 % hrubého domácího produktu země. Rovněž celkový deficit veřejných rozpočtů 

v členském státě nesmí činit více než 60 % hrubého domácí produktu země. 

3. Stabilita na devizových trzích: V souladu s kritériem vnější měnové stability nesmí 

výkyvy měnového kurzu národní měny členského státu překročit hranice fluktuačního 

pásma stanovené v rámci mechanismu směnných kurzů (ERM II.) Evropského 

měnového systému po dobu minimálně dvou let. Mimoto nesmí členský stát 

devalvovat svoji národní měnu vůči měně jiné členské země. 

4. Stabilita na finančních trzích: Kritérium dlouhodobých úrokových sazeb určuje, že 

dlouhodobá nominální úroková sazba může činit maximálně 2 procentní body nad 

dlouhodobou nominální úrokovou sazbou tří cenově nejstabilnějších členských států v 

minulém roce.  

Třetí etapa vytváření měnové a hospodářské unie byla zahájena v roce 1999 a je 

charakterizována vznikem Evropského systému centrálních bank15, jednotnou měnovou 

                                                 
14 Česká republika má problémy zejména s plněním jednoho z kritérií fiskální stability, tj. zajištěním, aby 
úroveň plánovaného a skutečného deficitu státního rozpočtu nepřekročila hranici 3 % HDP. 
15 Evropský systém centrálních bank (ESCB) se skládá z Evropské centrální banky a národních centrálních 
bank (NCB) všech členských států EU (článek 107 odst. 1 Smlouvy) bez ohledu na to, zda zavedly, nebo 
nezavedly euro. 
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politikou a společnou měnou uvedenou do oběhu v rámci skupiny zemí tzv. eurozóny16. 

31. prosince 1998 byly neodvolatelně zavedeny směnné kurzy mezi euro a jednotlivými 

měnami členských zemí a euro se tak 1. ledna 1999 stalo zákonnou zúčtovací jednotkou, 

která nahradila ECU v poměru 1:1. 

2.3.2 Promítnutí zavedení eura do právního řádu České republiky 

Zavedení nové měny bude spojeno s rozsáhlou změnou právního řádu České 

republiky. Vedle přípravy Obecného zákona o zavedení eura v České republice a nového 

zákona o České národní bance vyvolá zavedení eura nutnost novelizace velkého množství 

právních předpisů.  

Podle čl. 121, odst. 1 Smlouvy o založení ES je v rámci konvergenčních zpráv 

Evropské komise a Evropské centrální banky (dále jen ECB) posuzována mimo jiné i 

slučitelnost právních předpisů členských států včetně statutů národních centrálních bank s 

články 108 a 109 Smlouvy o založení ES a se Statutem ESCB/ECB. To znamená, že 

v České republice je nutno vytvořit právní podmínky pro plnou integraci ČNB do 

Evropského systému centrálních bank ve smyslu Eurosystému (tj. ECB a národní centrální 

banky zemí, které zavedly euro). 

V praxi půjde o předání rozhodovacích pravomocí v působnosti Eurosystému 

(zejména měnová politika, správa oficiálních devizových rezerv, podpora fungování 

platebních systémů, peněžní oběh) z ČNB na ECB. ČNB se naopak stane výkonnou 

složkou Eurosystému, která bude rozhodnutí ECB realizovat. Úkoly, které realizovala 

ČNB v rámci svých národních úkolů (např. dohled nad finančním trhem) zůstanou 

nezměněny. Úpravy potřebné ke vstupu České republiky do eurozóny budou provedeny v 

rámci nového zákona o ČNB. Jeho platnost bude směřována do období před 

konvergenčními zprávami (které posuzují pouze platnou legislativu) s tím, že účinnost 

bude odsunuta k datu zavedení eura v České republice. 

2.3.3 Příprava nového zákona o ČNB 

Nový zákon o České národní bance, který nahradí nyní platný zákon č. 6/1993 Sb., 

zabezpečí přenesení některých rozhodovacích pravomocí, zejména v oblasti měnové 

                                                 
16 Členské státy EU, které projevily vůli k zavedení společné měny a splnily stanovené podmínky 
(maastrichtská konvergenční kritéria). 
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politiky, na Radu guvernérů ECB17. Měnová politika, která se bude provádět v České 

republice, bude měnovou politikou EU stanovenou s ohledem na cenovou stabilitu v EU, 

resp. v zemích, které zavedly euro jako svou měnu.  

Zákon bude obsahovat ustanovení o měně s následujícím obsahem[36]: „Měnou České 

republiky je euro. Zkratka názvu eura je EUR a symbolem eura je „€“ podle sdělení 

Komise COM (97) 418 z 23. července 1997 o užívání symbolu eura (€). Peněžní jednotkou 

je jedno euro, které se dělí na sto centů podle nařízení Rady (ES) č. 974/98 o zavedení 

eura.“ 

Z hlediska úplnosti a právní jistoty se uvažuje o uvedení eura jako měny České 

republiky, i když dle stanoviska ECB to není tento postup nutný s ohledem na zavádění 

eura v členských zemích na základě rozhodnutí evropských orgánů (formou novely 

nařízení Rady (ES) č. 974/98 o zavedení eura). Platí tedy princip priority evropského 

práva. 

Zatímco obecný zákon bude mít v celém procesu funkci relativně krátkodobou, či 

přechodnou, zákon o ČNB bude plnit úlohu měnového zákona dlouhodobě. Nový zákon o 

České národní bance sám o sobě nebude řešit právní problematiku zavádění eura v České 

republice, která bude upravena změnou nařízení Rady (ES) č. 974/98 o zavedení eura a 

nařízení Rady (ES) č. 2866/98 o přepočítacích koeficientech mezi eurem a měnami 

členských států přijímajících euro. 

2.3.4 Úloha finančního sektoru 

Finanční sektor bude jakožto zprostředkovatel peněžních toků v ekonomice hrát v 

procesu zavedení eura klíčovou roli. Všechny jeho subjekty budou s ohledem na novou 

měnu muset přizpůsobit jednak své produkty a seznámit se změnami klienty, pochopitelně 

se však nevyhnou ani adaptaci svých vnitřních procesů (zejména v oblasti účetnictví, 

informačních systémů atd.). Úkoly finančního sektoru budou v první fázi přechodu na euro 

rozpracovány podle jednotlivých aktivit, např. pro oblast[39]: 

• přepočtu zůstatků na účtech včetně zaokrouhlování. 

• přepočtu hodnoty základního kapitálu a cenných papírů včetně zaokrouhlování, 

• převedení úrokových sazeb, 

• přechodu od korunového k eurovému platebnímu styku, 
                                                 
17 Mezi hlavní kompetence ECB patří kromě v rámci článku 105 smlouvy Evropského společenství 
regulovaného zajištění cenové stability také povinnost podporovat hospodářskou politiku jednotlivých 
členských států, určování a realizace peněžní politiky, správa oficiálních měnových rezerv členských států, 
provádění devizových obchodů, zásobování jednotlivých národních ekonomik penězi a také podpora 
hladkého platebního styku. 
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• opatření při výměně oběživa, atd. 

Česká republika může při přechodu finančního sektoru na euro využít zkušeností 

současných států eurozóny, zejména pak jejích nových členů a těch zemí, které se na 

členství připravují (zejména Slovenska, které bude vstupovat do eurozóny k 1.1.2009). 

2.3.5 Perspektivy společné měny v kontextu finančního trhu 

Přestože v případě České republiky nelze pravděpodobně uvažovat o dřívějším 

termínu přijetí společné měny než je rok 2011, je možno diskutovat perspektivy a výhody, 

které lze od zavedení eura v České republice očekávat. Jde o následující oblasti[58]: 

Odstranění kurzového rizika 

Zavedení eura je perspektivou pro finanční trh v České republice zejména z ohledem 

na eliminaci kurzového rizika v eurové oblasti. Dopady změn měnového kurzu musí ve 

svém uvažování brát v úvahu každý subjekt finančního trhu. Přestože zde existuje řada 

způsobů, jak se proti kurzovému riziku zajistit, náklady spojené s takovým zajištěním 

nejsou zanedbatelné a rychle narůstají s délkou zajišťovacího období. 

Snížení transakčních nákladů 

Subjekt finančního trhu, který realizuje finanční vztahy se zahraničím, čelí 

dodatečným nákladům na devizové operace spočívající zejména v konverzi měn. Očekávat 

lze vysoké úspory transakčních nákladů s ohledem na fakt, že po započtení Slovenska bude 

podíl českého zahraničního ochodu s eurozónou dosahovat téměř 75 %[58]. 

Další významnou úsporu transakčních nákladů přinese vytvoření Jednotného eurového 

platebního prostoru, tzv. SEPA (Single Euro Payment Area). Tento projekt umožní 

provádět přeshraniční platební převody v eurech za stejných podmínek jako je tomu u 

domácích plateb.  

Spolurozhodování o měnové politice eurozóny 

Po vstupu České republiky do eurozóny se ČNB bude moci podílet na měnové politice 

ECB. Jde např. o rozhodování o klíčových úrokových sazbách, které představují důležitý 

parametr ovlivňující finanční trh a jeho prostřednictvím i fungování evropské ekonomiky 

jako celku i jednotlivých národních ekonomik. 
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Tlak na rozpočtovou kázeň 

Po vstupu do eurozóny bude Česká republika vystavena vyššímu tlaku na rozpočtovou 

kázeň, jejíž vynucování bude podpořeno též hrozbou sankcí. Stav veřejných financí se opět 

přímo dotýká finančního trhu nejen s ohledem na objemy umístěných emisí státních 

dluhopisů. Stabilita české ekonomiky projevující se konsolidovaným stavem veřejných 

financí jistě přispěje k jistotě subjektů finančního trhu. 

Ochrana před krizí platební bilance 

Globální ekonomika s liberalizovanými kapitálovými toky je více náchylná ke vzniku 

a k rychlému šíření finančních turbulencí. Z tohoto hlediska lze členství v eurozóně vnímat 

jako pojistku proti spekulativním útokům a ochranu ekonomiky před destabilizačními 

krizemi platební bilance a nerovnovážnými stavy na finančním trhu.  
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2.4 Vznik finančního ombudsmana 

Na tomto místě by zřejmě bylo možno diskutovat, které z témat analyzovaných 

v předchozích částech je pro finanční trh a subjekty finančního trhu nejvýznamnější, resp. 

která dosud otevřená oblast je ta nejpalčivější. Jde pochopitelně o významná témata, ale 

otázek existuje daleko více. Takovou otázkou týkající se celého finančního trhu je 

vzdělávání a ochrana klientů. V oblasti vzdělávání se jistě pokročilo významně, protože se 

podařilo připravit základ finančního vzdělávání ve školách a naše vysoké školy jsou již 

dávno schopny produkovat finanční profesionály orientující se na mezinárodních trzích. 

Otázkou spíše zůstává vzdělání nejpočetnější skupiny pohybující se na finančním trhu – 

klientů. Je zřejmé, že bez porozumění základním principům fungování finančního trhu 

nejsou klienti dostatečně vybaveni pro spravování svých finančních prostředků a nejsou 

plně schopni převzít odpovědnost za svá rozhodnutí. 

2.4.1 Ochrana klientů 

Důvod existence ochrany spotřebitele je zřejmý, jde o informační asymetrii. Tempo 

růstu složitosti finančních produktů stále znatelněji převyšuje vývoj průměrné 

informovanosti a znalosti klientů. Jasná pravidla vymezující oblast ochrany spotřebitele 

mají za úkol tuto informační asymetrii ve prospěch finančních institucí podstatně zúžit. 

Úkolem státu pak je zajistit, aby klient měl dostatek jasných a srozumitelných informací, 

které by mu umožnily porovnat a vyhodnotit jednotlivé nabídky, a aby existoval nástroj 

pro rychlé a levné řešení sporů. 

Cílem ochrany spotřebitele je tedy usnadnit klientům přijímaní informovaných 

rozhodnutí a rychle řešit vzniklé spory, nikoliv rozhodovat za klienta. Ten musí vždy nést 

zodpovědnost za své činy, ale musí mít šanci rozhodovat se na základě znalosti a 

pochopení všech relevantních údajů. 

2.4.2 Systém ochrany spotřebitele 

Prouza[50] uvádí, že každý dobře fungující systém ochrany spotřebitele musí být 

založen na šesti principech, bez jejichž souhry nemůže systém ochrany spotřebitele 

kvalitně fungovat: 

1) instituce dohledu, 

2) normotvorba, 

3) vymáhání stanovených pravidel, 
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4) finanční vzdělávání, 

5) principy jasného toku informací a 

6) efektivní systém řešení sporů. 

 Základem tohoto systému jsou silné instituce dohledu, které mají dostatečné 

pravomoci a jsou schopny spolu efektivně spolupracovat. Druhým principem je kvalitní 

implementace pravidel do zákonů, vyhlášek a dalších normativních aktů. S tím přímo 

souvisí i důsledné vymáhání těchto pravidel, které zajistí jejich respektování a 

důvěryhodnost. Dalším aspektem je kvalitní finanční vzdělávání a zvyšování právního 

povědomí klientů, které je nezbytné k účinnému fungování systému. Nelze pominout ani 

nastavení principů jasného toku informací zahrnují mimo jiné pravidla pro poskytování 

informací a zodpovědné nakládání s osobními údaji klientů. 

Posledním významným principem je nutnost existence efektivního systému řešení 

sporů. V tomto systému musí hrát významnou úlohu samy finanční instituce s vlastními 

systémy řešení sporů s klienty, které jsou založeny na snaze dospět ke konstruktivnímu 

řešení. Jedním z hlavních nároků na taková řešení sporů a vyřizování stížností je jeho 

rychlost. Je zřejmé, že pokud takový spor nevyřeší sama instituce, musí existovat ještě 

mimosoudní cesta jeho řešení, tj. finanční ombudsman či jiná podobná instituce. 

2.4.3 Mimosoudní řešení sporů 

Systém mimosoudního řešení sporů je standardní cestou, jak umožnit spotřebitelům 

rychle a levně vyřešit spory s finančními institucemi. Ve vyspělých státech standardně 

existují různí ombudsmani nebo podobné instituce, kam může spotřebitel směřovat svou 

stížnost a dosáhnout nápravy. Bývá zvykem, že součástí práce těchto institucí je také 

vzdělávání spotřebitelů v oblasti jejich práv a vydávání pravidelných zpráv o své činnosti, 

kde informují veřejnost o nejčastěji řešených problémech. 

Existují dvě krajní možnosti, jeden obecný ombudsman s oprávněním řešit veškeré 

spory spotřebitelů nebo zřízení několika specializovaných institucí. Obě varianty mají své 

zřejmé výhody i nevýhody. S ohledem na specifika a zejména komplexnost finančních 

služeb lze uvažovat, že pro tuto oblast by bylo vhodné zřídit specializovaného finančního 

ombudsmana.  

Osoby působící na finančních trzích zavádějí svoje vlastní „bankovní ombudsmany“, 

pro něž by se však stricto sensu nemělo toto označení používat. Tito ombudsmani nabízejí 

svoji pomoc spotřebiteli, ale není u nich dána nezávislost a jsou hospodářsky i právně 

spjati s institucí, která je vytvořila. 
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2.4.4 Ochrana klientů v České republice 

V rámci sjednocení dohledu nad finančními trhy proběhlo v roce 2006 sjednocení 

dohledu nad bankovním sektorem, družstevními bankovnictvím, pojišťovnictvím a 

penzijním připojištěním, devizovým trhem a nad kapitálovým trhem. Pravomoci na tomto 

úseku přešly kompletně na Českou národní banku, která však není orgánem ochrany 

spotřebitele (poslední uvedená oblast je z její působnosti vyňata)[43]. 

Orgánem ochrany spotřebitelů na finančním trhu zůstává Ministerstvo financí.18 

Zákonem je také explicitně zdůrazněno, že ochrana spotřebitelů na finančním trhu 

nezahrnuje dohled nad finančním trhem, což zabraňuje konfliktu pravomocí.19 

Za problematickou oblast považuji nejednotnost české legislativy upravující ochranu 

spotřebitele a nejednotné vymáhání stanovených pravidel. Řešením tohoto stavu je, dle 

mého názoru, nová a komplexní úprava této oblasti, na jejímž konci by měla být jasná 

úprava se společnými pravidly pro celý finanční sektor a s jasně definovanou odpovědností 

za vymáhání těchto pravidel. Za toto řešení považuji vznik finančního ombudsmana se 

silnými pravomocemi, do jehož kompetence bude spadat zejména řešení sporů týkající se 

všech oblastí finančního trhu. Důraz ovšem musí být kladen také na správné nastavení jeho 

práv a povinností. Z čistě praktického pohledu bude pro účinné fungování finančního 

ombudsmana neméně důležité sestavení kvalitního týmu odborníků pro jeho aparát. 

Tiskem proběhla informace, že ačkoli již v roce 2006 byl připraven věcný záměr 

zákona o finančním ombudsmanovi, který by řešil spory mezi klienty a finančními 

institucemi, nebyl tento nakonec publikován. Debata kolem vzniku finančního 

ombudsmana je tedy stále živá, přičemž jedním z uvažovaných řešení zůstává i spojení s 

existujícím finančním arbitrem. 

2.4.5 Finanční arbitr versus finanční ombudsman 

Pro ochranu spotřebitelů na finančním trhu byl v souvislosti s takzvanými 

elektronickými penězi a elektronickými platebními prostředky zaveden institut finančního 

arbitra, jakožto nezávislého subjektu oprávněného autoritativně rozhodnout v těchto 

oblastech. Finanční arbitr je nezávislý co do svého rozhodování, ČNB mu však poskytuje 

administrativní zajištění výkonu jeho činnosti; plat arbitra a jeho zástupce jsou spolu 

s jejich dalšími požitky nákladem ČNB v její rozpočtové kapitole.20 

                                                 
18 Viz § 4 odst. 1 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České 
republiky, ve znění pozdějších předpisů.[61] 
19 Viz tamtéž. 
20 Viz § 1 odst. 2 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů.[71] 
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Kompetence finančního arbitra jsou stanoveny v § 1 odst. 1 zákona č. 229/2002 Sb., o 

finančním arbitrovi. Finanční arbitr rozhoduje dle § 1 odst. 1 písm. a) citovaného zákona, 

jakožto smírčí orgán, spory mezi osobami, které provádějí převody peněžních prostředků a 

jejich klienty při provádění: 

1. převodů peněžních prostředků podle zákona č. 124/2002 Sb., o platebním styku, ve 

znění pozdějších předpisů, 

2. opravného zúčtování podle ustanovení § 20c zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve 

znění pozdějších předpisů a zákona  č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrových 

družstvech, ve znění pozdějších předpisů, 

3. inkasní formy placení na území České republiky, jestliže výše částky, která je 

předmětem sporu nepřesahuje ke dni podání návrhu na zahájení řízení před finančním 

arbitrem částku 50 000 EUR. 

Podle § 1 odst. 1 písm. b) zákona o finančním arbitrovi finanční arbitr řeší spory, které 

vzniknou mezi osobami, které vydávají elektronické platební prostředky a držiteli 

elektronických platebních prostředků při vydávání a užívání elektronických platebních 

prostředků. 

Z výše uvedeného zákonného výčtu kompetencí finančního arbitra je zřejmé, že se 

dotýkají pouze úzké části finančního trhu. Již několik let je proto vedena diskuse o 

úpravách zákona o finančním arbitrovi, které by jeho rozhodovací pravomoci rozšířily tak, 

aby více odpovídaly novému uspořádání dozoru v souvislosti s jeho integrací dnem 

1.4.2006 (blíže viz kapitola 2.2.2). Osobně si myslím, že v těchto úvahách je nutno zajít 

ještě dále. Přikláním se tak na stranu té části odborné veřejnosti, která za účelné považuje 

zavedení instituce finančního ombudsmana, který by začlenil také stávajícího finančního 

arbitra. Pokud by do jurisdikce finančního ombudsmana patřila i ochrana spotřebitele na 

finančním trhu, existovalo by tak jediné místo, na které by se klient mohl obrátit při 

jakémkoliv problému souvisejícím s finančními službami. 

2.4.6 Rozhodování sporů z oblasti finančního trhu jedním orgánem pro 
mimosoudní řešení sporů 

V návaznosti na integraci orgánů dozoru do jedné instituce se jako logický krok jeví 

záměr, aby také spory, které vzniknou mezi jednotným dohledem dozorovanými 

institucemi a jejich klienty, byly rozhodovány jedním orgánem. Tento postup zajistí řadu 

výhod jak pro spotřebitele, tak i pro instituce. Následující výhody pro jednotlivé subjekty 
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týkající se všech oblastí finančního trhu, které by měl finanční ombudsman21 kompetence 

rozhodovat, uvádí např. Scholz[9]: 

a) pro spotřebitele: 

• podstatně jednodušší směrování svých nevyřešených sporů z více oblastí 

finančního trhu na jedno místo, 

• jednotné požadavky na předložení návrhu na zahájení řízení, 

b) pro spotřebitele i instituce: 

• stejné procení přístupy, 

c) pro instituce: 

• zajištění předvídatelnosti rozhodnutí. 

2.4.7 Finanční ombudsman 

Bez zajímavosti jistě není zamyšlení nad konkrétním uspořádáním aparátu finančního 

ombudsmana. Prouza[45] navrhuje, aby byl finanční ombudsman uvnitř rozdělen na 3 až 4 

části s odpovědností za bankovní a spořící, pojišťovací a úvěrové produkty. „Oborový 

ombudsman“, odpovědný za řízení své části, by rozhodoval spory v oblasti, která se jej 

týká a odpovídal by za kvalitu výkonu činnosti (analogií mohou být ředitelé jednotlivých 

sektorových dozorů v ČNB). Diskutovat lze o tom, zdali by finanční ombudsman měl mít 

na základě zkušeností s řešenými spory právo navrhovat Ministerstvu financí a ČNB 

legislativní úpravy. 

Jak už jsem zmínil v předchozí části, hlavní pravomocí finančního ombudsmana by 

mělo být především rozhodování sporů. V rámci zajištění efektivity celého systému 

mimosoudního řešení sporů v oblasti finančního trhu by mělo platit, že klient nejprve 

kontaktuje svou instituci a teprve pokud není spokojen s vyřešením své stížnosti, může se 

obrátit na finančního ombudsmana. V tomto kontextu by rovněž bylo vhodné, aby každá 

finanční instituce měla ve svých interních směrnicích týkajících se řešení klientských 

stížností upraven interní opravný prostředek, který by bylo možné využít před předáním 

stížnosti finančnímu ombudsmanovi. Tento postup by měl zajistit vyřešení většiny sporů 

přímo mezi klientem a finanční institucí. 

Dalším tématem týkajícím se rozšíření a zlepšení ochrany spotřebitelů, kterému by se 

měl finanční ombudsman věnovat, je finanční vzdělávání. Z povahy své práce bude totiž u 

                                                 
21 Scholz[9] hovoří obecně o orgánu pro mimosoudní vypořádání sporů a má na mysli především rozšíření 
kompetencí stávajícího finančního arbitra. 
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zdroje problémů, které klienti často řeší a i ve světě financí platí, že prevence je vždy lepší 

a levnější než řešení problémů. 
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Závěr 

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 
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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.  
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Příloha 1 – Postavení Střediska cenných papírů v rámci kapitálového trhu 

 

 
Zdroj: Středisko cenných papírů [55] 
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Příloha 2 – Scénář jednorázového přechodu na euro 

 

 Zdroj: Ministerstvo financí [36] 



 

 61 

Příloha 3 – Veřejná konzultace věcného záměru zákona o dohledu nad 
finančním trhem 

Otázky k diskusi 

Obecně: 

1) Považujete za žádoucí sjednotit procesní úpravu výkonu dohledu v jednotlivých sektorech finančního trhu? 

2) Souhlasíte s legislativním řešením, které je navrženo ve věcném záměru (vytvoření obecného zákona, který 
bude použitelný pro výkon dohledu v různých sektorech finančního trhu)? 

K části první: 

1) Na které subjekty by se podle Vašeho názoru měla vztahovat osobní působnost zákona o dohledu nad 
finančním trhem? Měla by Česká národní banka vykonávat dohled i nad osobami, které poskytují služby na 
finančním trhu, aniž by k tomu měly potřebné povolení nebo licenci? Pokud ano, jaké dohledové nástroje 
vůči těmto osobám považujete za vhodné? 

2) Souhlasíte s navrženým vymezením cílů a zásad dohledu nad finančním trhem? Jaké další cíle a zásady by 
měly být podle Vašeho názoru v zákoně výslovně formulovány? 

3) Měl by zákon o dohledu nad finančním trhem upravit spolupráci České národní banky s dalšími 
tuzemskými nebo zahraničními orgány (nad rámec spolupráce vyplývající z práva ES)? Se kterými a v jaké 
oblasti? 

K části druhé: 

1) Jak by podle Vašeho názoru měla být upravena kontrolní činnost? Měl by zákon o dohledu nad finančním 
trhem upravit kontrolní činnost České národní banky komplexně? Nebo by měly být upraveny pouze 
nezbytné odchylky s tím, že na ostatní otázky se použijí ustanovení obecného kontrolního předpisu (zákona 
o státní kontrole)? 

2) Jak by měly být s ohledem na Vaše zkušenosti upraveny vzájemné vztahy mezi kontrolujícími a 
kontrolovanými osobami při kontrole na místě? 

K části třetí: 

1) Jaké odchylky by měly být zakotveny pro správní řízení vedená Českou národní bankou ve srovnání s 
obecnou úpravou správního řízení ve správním řádu? 

2) Souhlasíte s tím, aby nucená správa byla upravena jednotně v zákoně dohledu nad finančním trhem? Měla 
by být nucená správa použitelná pro všechny subjekty poskytující služby na finančním trhu, nebo by měly 
být některé subjekty z možnosti uvalení nucené správy vyňaty? Z jakých důvodů? 

3) Jaké další druhy „zvláštních řízení“ by měly být upraveny v zákoně dohledu nad finančním trhem? 

K části čtvrté: 

1) Souhlasíte se sjednocením úpravy vedení seznamů a registrů osob podléhajících dohledu? Považujete za 
přínosné rozlišit seznamy a registry podle navržených podmínek? 

2) V jakém rozsahu a v jaké podobě by měla být podle Vašeho názoru uveřejňována rozhodnutí České 
národní banky vydaná při výkonu dohledu nad finančním trhem? 

3) Které další činnosti České národní banky spojené s výkonem dohledu nad finančním trhem by bylo žádoucí 
v zákoně výslovně upravit? 

K části páté: 

1) Souhlasíte se zachováním subsidiárního použití správního řádu při výkonu dohledu nad finančním trhem? 
Na které oblasti by se podle Vašeho názoru případně správní řád neměl aplikovat a proč? 

2) Souhlasíte se záměrem sjednotit režim sankcí za neposkytnutí součinnosti při výkonu dohledu? 

 

Zdroj: Ministerstvo financí [39] 
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FINANCIAL MARKET AND ITS FUTURE PROSPECTS 
 
Summary 
 

This Diploma Thesis deals with financial market in the Czech Republic and selected prospects 

of its future development. The author concentrates his analyses on following four areas: 

1. Missing Central Securities Depository, 

2. Act on Supervision on the Financial Market, 

3. Introduction of Euro in the Czech Republic, and 

4. Establishment of a Financial Ombudsman. 

The structure of the thesis is divided into two parts. The first part provides a brief description 

of the financial market, instruments of the financial market and subjects of the financial 

market. The second part analyses future prospects of  the financial market in the Czech 

Republic as detailed above. There are three appendices attached: no. 1: Chart detailing 

position of SCP (Prague Securities Centre) on the capital market, no. 2: Indicative timetable 

of Czech Republic joining the Euro and no.3: List of questions for public discussion regarding 

Act on Supervision on the Financial Market. 

Central securities depository represents standard and inherent part of all developed 

international capital markets. Although this institution is incorporated in the Czech legal 

system for several years it was not established yet. Main task of the central depository is 

central evidence of securities in the Czech Republic and settlement system for security deals. 

It is envisaged that concentration of these two functions in one subject will reduce the 

operating costs of the system. 

Supervision on the financial market was transferred to the Czech National Bank in 2006. It 

has been agreed that also relevant legal acts governing supervision on individual sectors of the 

financial market will be consolidated. New act on Supervision on the financial market will 

unify legal rules for all sectors of the financial market, which balances interests of the market, 

clients and supervisory body. 

Joining the European Monetary Union is another challenge for the Czech Republic as a 

further step in the European integration. This process is with no doubt of high importance for 

the Czech financial market. One of the implications of Euro introduction in the Czech 

Republic is represented by amendment of the act on the Czech National Bank. 

The last prospect the author is revealing advocates the area of customer rights protection on 

the financial market and anticipated establishment of financial ombudsman. 

 


