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MiFID a jeho aplikace na kapitálovém trhu v ČR

1. Úvod
Důvodů, proč jsem si vybral jako téma diplomové práce „MiFID a jeho aplikace
na kapitálovém trhu v ČR“, bylo několik. Mám za to, že se jedná o téma velice aktuální
– směrnice byla transponována do ZPKT formou novely s účinností od 1.7.2008.
Směrnice MiFID bývá označována jako jedna z největších legislativních změn právní
úpravy českého kapitálového trhu. Její dopad na účastníky kapitálového trhu však bývá
někdy až démonizován. Dalším důvodem, proč jsem si vybral toto téma je i skutečnost,
že mám k legislativě finančního trhu poměrně blízko – toho času pracuji jako odborný
referent na Oddělení legislativy kapitálového trhu Ministerstva financí České republiky.

Ve své diplomové práci používám metodu deskriptivní a metodu analytickou.
Tyto metody jsou používány podle povahy studované problematiky k jejímu lepšímu
uchopení. Dále jsem zvolil interdisciplinární přístup, neboť problematika kapitálového
trhu leží na pomezí právní a ekonomické vědní disciplíny.

Cílem diplomové práce bylo popsat a analyzovat vývoj českého kapitálového
trhu a především pak změny, které přinesla transpozice směrnice MiFID. Kapitálový trh
bývá někdy označován jako barometr ekonomiky. Je totiž velmi citlivý již na první
příznaky výkyvů ekonomiky. Z druhé strany pohledu funkční a efektivní kapitálový trh
představuje důležitý prvek tržní ekonomiky. Dalším cílem bylo popsat a analyzovat
klíčové změny, které směrnice MiFID do právní úpravy českého kapitálového trhu
přináší.

V první části práce se zabývám ekonomickým pojetím kapitálového trhu jako
součástí finančního trhu. Proto je pozornost směřována na vymezení pojmu finanční trh,
jeho základní funkce, kritéria, podle kterých se dělí a na vzájemnou propojenost
jednotlivých prvků finančního trhu i na propojenost finančního trhu z pohledu
geografického. V závěru této části se zabývám právním vymezením pojmů finanční a
kapitálový trh a jejich používáním v právních předpisech. Při zpracování této části jsem
se snažil uplatnit mezioborový přístup.
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Ve druhé části práce popisuji základní etapy vývoje tuzemského kapitálového
trhu. Tento historický exkurs považuji nutný pro lepší pochopení některých
charakteristických prvků současného kapitálového trhu. Důraz jsem kladl především na
problematické oblasti, mezi které patřil dohled nad kapitálovým trhem. Prostor byl
věnován analýze vývoje dohledu v době kuponové privatizace, post privatizačním
období a důvodům sjednocování dohledu nad celým finančním trhem.
Třetí část práce byla orientovaná na vývoj právní úpravy českého kapitálového
trhu. Tato kapitola je rozdělena pro větší přehlednost na českou právní úpravu a
komunitární právní úpravu. Z komunitárního práva věnuji pozornost především dvěma
základním směrnicím upravujícím problematiku kapitálového trhu (směrnice o
investičních službách a směrnice o trzích s finančními instrumenty).
Ve čtvrté části se věnuji klíčovým oblastem kapitálového trhu upraveným
směrnicí MiFID a jejich transpozicí do českého právního řádu. Z důvodu rozsahu a
komplexnosti problematiky se věnuji jen vybraným otázkám. Závěrem této kapitoly
věnuji pozornost prvním reakcím odborné veřejnosti na transpozici směrnice MiFID.

Diplomová práce vychází ze stavu k 1.10.2008.
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2. Charakteristika finančního a kapitálového trhu
2.1 Finanční trh
Pro lepší porozumění a pochopení role finančního trhu, je nezbytné popsat jeho
postavení v ekonomice jako celku. Základní funkcí jakékoliv tržní ekonomiky je
alokovat vzácné materiálové zdroje takovým způsobem, aby umožnily vyrábět zboží a
poskytovat služby, o které společnost projevuje zájem1. Jinými slovy lze tedy říct, že v
každém ekonomickém systému můžeme sledovat kombinaci vstupů, tj. půdy a jiných
přírodních zdrojů, práci, manažerské schopnosti, kapitálovou vybavenost takovým
způsobem, aby byly vytvářeny výstupy ve formě zboží nebo služeb. V ekonomickém
systému se potkává tok produkce zboží a služeb (zejména podnikatelů a státu) jako
odpověď na tok plateb, které představují úhradu za požadovanou a získanou produkci
především od spotřebitelů (ale i od podnikatelů a státu).
Existence funkčního trhu je proto nezbytnou součástí každé zdravé ekonomiky.
Lze jej popsat jako alokační systém zajišťující, že se nabídka prodávajících a poptávka
kupujících setkají, aby mohlo dojít ke směně zboží, služeb a zdrojů.2 Trh pomáhá
určovat, které služby budou poskytovány a jaké zboží bude vyráběno a v jakém
množství. Výše uvedené je regulováno pomocí změn v cenách na trhu nabízených
služeb a komodit. Pokud je po určité službě na trhu zájem, její cena roste a podnikatelé
jsou tak stimulování ke zvyšování nabídky spotřebiteli. Naopak pokles cen zpravidla
vede ke snižování produkce zboží nebo nabízené služby a podnikatelé zpravidla takový
trh opouští. Trh dále pomáhá distribuovat příjmy. V teorii trhu, na kterém vládne
dokonalá konkurence jsou příjmy subjektů určovány jen tím, kolik který subjekt přispěl
k tvorbě produkce. Takové prostředí však může být v praxi pokrouceno různými
nežádoucími vlivy. Tato problematika však sahá mimo rámec této práce, a proto se jí
nebudeme dále zabývat.
Trh obecně můžeme rozdělit podle druhů aktiv3 na:
1

Rose, P. S.: Peněžní a kapitálové trhy: Finanční systém ve stále globálnější ekonomice. 1. vyd., Victoria
Publishing, Praha 1995, s. 16
2
Kotásek, J., Pokorná J., Raban P., a kolektiv: Kurs obchodního práva, Právo cenných papírů, 4. vydání,
C.H.Beck, Praha 2005, str. 78
3
Rose, P. S.: Peněžní a kapitálové trhy: Finanční systém ve stále globálnější ekonomice. 1. vyd., Victoria
Publishing, Praha 1995, s.19-20
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-

trh výrobních faktorů – který alokuje aktiva v podobě práce, půdy a jiných
vstupů směnou za mzdy a jiná zpravidla finanční ohodnocení,

-

trh s výrobky – který usměrňuje toky financí výměnou za služby a výrobky a
konečně

-

finanční trh – který usměrňuje toky financí v podobě úspor od jejich dodavatelů
k subjektům, které mají v daném časovém horizontu vyšší výdaje než příjmy a
opačným směrem.

Finanční trh tedy tvoří jeden ze tří elementů trhu v obecném slova smyslu, který je
základním mechanismem ekonomického systému, kde se střetává nabídka a poptávka.
Propojenost finanční a reálné ekonomiky ve vyspělém tržním hospodářství je
v současnosti všeobecně přijímána jako skutečnost – viz. obrázek č. 1.

Obrázek č. 1 – Ekonomický koloběh

Pramen: Seknička P. a kol.: Vybrané otázky kapitálových trhů v České republice,
Karolinum, 2003, str. 6
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2.1.1 Definice finančního trhu
Přestože právní předpisy s termínem finanční trh pracují4, legální definice
finančního trhu neexistuje. Proto je třeba vycházet z definic, které nabízí doktrína. Ty
pak vychází především z ekonomického vymezení finančního trhu. O používání pojmů
finanční trh, kapitálový trh v právních předpisech bude pojednáno v kapitole 2.2 Právní
vymezení pojmu kapitálový trh. Finanční trh je v doktríně definován různě. Zde
uvedeme příkladem několik definic. Finanční trh je definován jako „místo, kde se
střetává nabídka a poptávka po penězích“5, nebo jako „institucionální mechanismus
vytvořený společností pro směrování úspor a jiných finančních služeb k těm
jednotlivcům, kteří jsou za ně ochotni platit“6, nebo také jako „systém vztahů, nástrojů,
subjektů a institucí, umožňujících shromažďování, soustřeďování, rozdělování a
rozmísťování dočasně volných peněžních prostředků na základě nabídky a poptávky“7.
Ekonomickou podstatu finančního trhu lze tedy spatřovat ve střetu nabídky a poptávky
finančních zdrojů – úspor a finančních nároků neboli finančních nástrojů.8 Výsledkem
střetu nabídky a poptávky je určení ceny kapitálu.

2.1.2 Funkce finančního trhu
Pro důkladnější objasnění obsahu pojmu finančního trhu a znázornění jeho
důležitosti pro každodenní život se nyní zaměříme na charakteristiku jednotlivých
funkcí tohoto trhu.
Základní funkcí finančních trhů je přemisťování kapitálu od subjektů, které mají
volný kapitál (finanční aktiva) k subjektům, které naopak pociťují nedostatek finančních
aktiv. Tento volný kapitál je zpravidla umisťován, alokován do oblastí, kde může být
ekonomicky nejlépe využitelný (přemisťování kapitálu z odvětví do odvětví, z jednoho
teritoria do druhého).
Další služba, kterou umožňují finanční trhy je možnost subjektů vlastnících
volný kapitál (úspory) je uložit tyto úspory na finanční trhy, kde jsou posléze poptávány
4

§1 odst.1 zákona č.6/1993 Sb., o České národní bance, §4 odst.1 zákona č.2/1969 Sb., KOMPZ
Liška V., Gazda J.: Kapitálové trhy a kolektivní investování, Professional Publishing, Praha 2004, s.28
6
Rose, P. S.: Peněžní a kapitálové trhy: Finanční systém ve stále globálnější ekonomice. 1. vyd., Victoria Publishing,
Praha 1995, s. C5 (Slovník peněžních a kapitálových trhů)
7
Bakeš M. a kol.: Finanční právo, 4.vyd., C.H.BECK, Praha 2006, s.107
8
Rose, P. S.: Peněžní a kapitálové trhy: Finanční systém ve stále globálnější ekonomice. 1. vyd., Victoria Publishing,
Praha 1995, s. 21
5
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subjekty, které naopak na finančních trzích hledají půjčku, úvěr pro zamýšlené
investice, zvýšenou momentální spotřebu, překlenutí nepříznivého finančního období,
apod.
Pro střadatele finanční trhy nabízí nejen možnost deponovat jejich volné
prostředky, ale zpravidla nabízí za takový vklad, který bývá spojen s různou mírou
rizika (záleží podle druhu finančních produktů9), výnos nebo alespoň uchování kupní
síly, do doby, než ji bude potřeba pro nákup zboží nebo služeb. V tomto případě lze tedy
hovořit o ochranné funkci finančního trhu (např. proti inflaci). Volné prostředky lze
vložit do věcí, ty však během času zpravidla ztrácí na hodnotě a k tomu zde hrozí riziko
ztráty, odcizení, zničení. Naopak finanční nástroje se časem neopotřebovávají ani
nespotřebovávají a navíc zpravidla přinášejí i určité zhodnocení10 volných prostředků,
které můžeme uvést jako další funkci finančního trhu. Zhodnocení může být ve formě
úroku vypláceného v určitých intervalech nebo dividenda či výnos ze zhodnoceného
kapitálu. Rozdíl mezi dividendou a úrokem je možné spatřovat v rozložení rizika. U
dividendy sdílí riziko i majitel finančních aktiv, kdežto u úroku tomu tak není. Jak již
bylo uvedeno výše musí střadatel počítat také s určitou mírou rizika podle druhu
zvolené investice na finančních trzích. Můžeme rozlišovat např. riziko úpadku držitele
volných peněžních prostředků, snížení hodnoty kapitálu11, riziko spojené s delším
intervalem likvidity finančního produktu (o které bude pojednáno níže), apod.
Finanční trh však nabízí i ochranu proti různým druhům rizikových situací
(životní, zdravotní, majetkové, příjmové...) formou různých pojistných smluv – např.
investiční životní pojištění, majetkové pojištění a jiné. Kromě těchto pojistných smluv
mohou subjekty operující na finančních trzích využít i zajišťovací mechanismy sebe
pojištění proti riziku – např. vytvoření diverzifikovaného portfolia aktiv, čímž se snaží
zabezpečit proti různým možným ztrátám v budoucnu.

9

Transpozice směrnice MiFID přináší nejen širší spektrum druhů investičních nástrojů, ale pomáhá
vybrat vhodnější druh konkrétního investičního nástroje podle míry rizika ve vztahu ke konkrétnímu
zákazníkovi. V konkrétní situaci by obchodník s cennými papíry podle zásady „best execution“ vybral
zákazníkovi nejvhodnější produkt podle jeho situace, zkušeností, jeho odolnosti vůči riziku apod.
10
Liška V., Gazda J.: Kapitálové trhy a kolektivní investování, Professional Publishing, Praha 2004,
str.29
11
Např. 29. září 2008, kdy Sněmovna reprezentantů USA zamítla první verzi „Záchranného plánu“ ve
formě finanční pomoci pro americký finanční systém v objemu 700 miliard dolarů, Wall Street reagoval
rekordními poklesy, kdy hodnota akcií podle indexu Dow Jones Wilshire 5000 klesla o rekordních 1,2
bilionu dolarů. Dow Jones nakonec v tento den ztratil celkem 777,61 bodů, když klesl o 6,98 procenta na
10 365,45 bodu. Jednalo se tak o jeho největší denní pokles od října roku 1987.
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Platební funkce12 finančních trhů pak spočívá v zajištění mechanismu pro
zprostředkování plateb za nákup zboží, služeb. Peníze v papírové podobě, šeky, platební
karty, e-bankovnictví a další služby umožňují tuto platební funkci.
Je třeba dále vzpomenout na funkci likvidní, která umožňuje majitelům různých
druhů finančních produktů jejich rychlejší či pomalejší přeměnu na hotovost, na peníze.
Majitel finančního produktu může volná finanční aktiva uložit, investovat na finančních
trzích do různých produktů, aby je potom v případě potřeby přeměnil zpět na hotovost.
Likvidita finančních produktů se skládá z časového intervalu, ve kterém je možné
kapitál přeměnit zpět za hotovost, jistotu peněžní hodnoty volných finančních aktiv po
jejich přeměně v hotovost.13 Peníze tvoří nejlikvidnější finanční nástroj, neboť mohou
být utraceny v té formě jak jsou, bez jakékoliv potřeby přeměny do některé jiné formy.
Jejich nevýhodou však je, že obvykle vykazují nejnižší výnosnost ze všech aktiv
obchodovaných na finančním trhu, proto zpravidla spotřebitelé volné peněžní
prostředky konvertují do různých druhů finančních nástrojů a v peněžní formě si
ponechávají jen prostředky pro běžnou útratu.
Na finančním trhu můžeme sledovat protichůdné zájmy subjektů s volnými
prostředky a subjektů, které na finančním trhu hledají možnost úvěru. Zájmem
střadatelů (majitelů volných finančních prostředků) je, výměnou za vypůjčení svých
volných peněžních prostředků, maximalizovat výnos, minimalizovat riziko a udržovat
likviditu. Naopak zájmem dlužníků (subjektů, které na finančním trhu hledají volné
finanční prostředky) jsou co nejnižší náklady na obstarání volných finančních
prostředků a co nejnižší vyplácený výnos a dále co nejdelší doba splatnosti, likvidity
majitelům.14
V neposlední řadě je třeba uvést i funkci politickou, kterou finanční trhy plní
především poskytnutím potřebných nástrojů ke stabilizaci národního hospodářství,
vyhnutí se přílišné inflaci a zajištění ekonomického růstu. Příslušný orgán dohledu
může pohyby úrokové sazby a změnou dostupnosti úvěru ovlivňovat zájem veřejnosti

12

Seknička P. a kol.: Vybrané otázky kapitálových trhů v České republice, Karolinum, 2003, str.9
Liška V., Gazda J.: Kapitálové trhy a kolektivní investování, Professional Publishing, Praha 2004,
str.30
14
Bakeš M. a kol.: Finanční právo, 4.vyd., C.H.BECK, Praha 2006, str.107
13
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na vypůjčování či spoření a další faktory jako např. „chuť utrácet“, čímž ovlivňuje další
ekonomické faktory jako např. růst zaměstnanosti, cen, HDP a další.15

2.1.3 Klasifikace finančního trhu
Finanční trhy mohou být v závislosti na charakteristice obchodovaných
finančních produktů a potřeb různých skupin, které zde vystupují děleny do několika
skupin. Tyto skupiny se mohou navzájem prolínat. I jednotlivé druhy trhů mohou být
navzájem propojené. Nejčastěji používané hledisko člení finanční trh způsobem, který
je znázorněn na obrázku č. 2, tj. podle časového hlediska.
Z časového hlediska lze finanční trh dělit na peněžní a kapitálový trh. Peněžní
trh, někdy nazýván jako trh „krátkodobých peněz“, je charakteristický krátkodobou
splatností. Zpravidla jsou produkty na peněžním trhu splatné ve dnech až měsících,
maximálně do jednoho roku. Peněžní trh umožňuje subjektům řídit jejich likviditu
pomocí krátkodobých půjček. Podnikům poskytuje kapitál na provoz, vládám pomáhá
překlenout finanční problémy vzniklé nesouladem ve výdajích a výběru daní. Na
peněžním trhu subjekty také čerpají hotovost pro spekulativní nákupy na kapitálových
trzích.
Naproti tomu kapitálový trh (trh „dlouhodobých peněz“) se vyznačuje splatností
delší než jeden rok. Finanční nástroje (o kterých bude podrobněji pojednáno níže) jsou
zpravidla splatné v horizontu několika let až v období desetiletí. Kapitálové trhy jsou
určeny pro investice zásadnějšího charakteru. Mezi důležité nástroje kapitálového trhu
pak patří akcie, které však žádný pevný časový horizont splatnosti nemají16 a výše
uvedené dělení se na ně v praxi nepoužije.17 Akciové trhy tak tvoří jistou výjimku
z výše uvedeného dělení. Akcie které jsou předmětem obchodování na výše uvedeném
trhu mohou mít teoreticky dobu splatnosti bez konce. Akcie totiž mohou existovat tak
dlouhou, dokud daná akciová společnost bude existovat, tj. dokud nedojde k nedojde
k zániku akciové společnosti likvidací, rozdělením nebo sloučením s jinou společností18.

15

Rose, P. S.: Peněžní a kapitálové trhy: Finanční systém ve stále globálnější ekonomice. 1. vyd.,
Victoria Publishing, Praha 1995, str.25
16
Bakeš M. a kol.: Finanční právo, 4.vyd., C.H.BECK, Praha 2006, str.108
17
V praxi se lze setkat se spekulativními nákupy s velice krátkou dobou splatnosti (např. tzv. day
traiding).
18
Seknička P. a kol.: Vybrané otázky kapitálových trhů v České republice, Karolinum, 2003, str.10
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Obrázek č. 2 – Základní rozdělení finančního trhu
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Pramen: Rejnuš O.: Teorie a praxe obchodování s cennými papíry, Computer Press,
Brno, 2004, str. 20
Pod jiným úhlem pohledu lze z časového hlediska dělit finanční trhy na straně
jedné na promptní trhy a na straně druhé na termínované (dodávkové) trhy nebo trhy
opční. Promptní trhy jsou vykonávány okamžitě nebo jen s minimálním prodlením.
Obchodují se zde cenné papíry nebo finanční služby s okamžitým doručením většinou
během jednoho či dvou pracovních dnů19 (např. obchodování s akciemi, dluhopisy,
obligace, atd.).
Termínované trhy se vyznačují, ve snaze o snížení rizika pro případ nepříznivé
změny kurzu do budoucna, nákupem finančních instrumentů za současnou cenu
s dodáním v budoucnosti (např. tzv. forwardové obchody20). Podobně pak opční trhy,
19

Seknička P. a kol.: Vybrané otázky kapitálových trhů v České republice, Karolinum, 2003, str.10
Forwardový obchod představuje například závazek banky, že klientovi prodá či od něj koupí dohodnuté
množství peněžních prostředků v jedné měně za dohodnutou částku v jiné měně v přesně sjednaném
budoucím termínu. Obchod proběhne za předem sjednaný forwardový kurz (např. kurz platný na
finančním trhu v době uzavření obchodu). Klient se naopak zavazuje smluvené množství finančních
prostředků podle podmínek forwardového obchodu od banky odkoupit či jí tyto prostředky prodat.
Výhodou těchto operací je skutečnost, že ve vhodný okamžik může klient opatřit svou budoucí konverzi
20
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které tvoří zvláštní skupinu. Tyto trhy nabízejí investorům možnost snížení rizika pro
případ nepříznivé změny kurzu finančního nástroje. Investor má právo koupit nebo
prodat určený cenný papír prodejci opční smlouvy za garantovanou cenu kdykoliv
během opčního kontraktu.21
Z hlediska věcného22 lze pak finanční trhy dělit na:
-

peněžní trh, který je charakteristický nízkým výnosem, vysokou likviditou, ale
nízkým rizikem. Charakteristickými instrumenty pro peněžní trh jsou např.
krátkodobé bankovní vklady, půjčky, úvěry, pokladniční poukázky, depozitní
certifikáty, apod.,

-

kapitálový trh, na kterém se obchoduje s cennými papíry (např. akcie, dluhopisy,
hypoteční úvěry, hypoteční zástavní listy, atd.),

-

devizový trh, na kterém se obchoduje se zahraničními devizami, popř.
s pohledávkami v cizích měnách,

-

komoditní trhy, tzn. především trhy se surovinami, popř. se zbožím s nízkou
přidanou hodnotou, které je snadno zastupitelné23,

-

pojistných služeb (např. životní, neživotní pojištění a jiné druhy pojistných
produktů).

Finanční trhy, ač jsou oddělené podle jejich charakteristických vlastností, skupin
subjektů, které na nich vystupují, druhů obchodů či způsobu dohledu, přesto spolu
jednotlivé druhy souvisí, prolínají se, ovlivňují se a navzájem si konkurují – podrobnější
zmínka o této skutečnosti bude učiněna níže.
Další důležité dělení finančních trhů je na primární a sekundární. O primárních
trzích můžeme hovořit v případě, kdy jsou vydávané nové emise cenných papírů. Jedná

závazným kurzem, který považuje za optimální, popř. může svou pohledávku nebo závazek zajistit již v
okamžiku jejich vzniku. Forwardový kurz i datum vypořádání jsou stanoveny závazně, takže po sjednání
nelze od uzavřeného obchodu ustoupit. Uzavření forwardu není zadarmo, ale banky si za něj buď
vybírají od svých klientů poplatek ve výší určitého procenta z hodnoty kontraktu (např. 0,3 %), nebo
stanoví klientovi o něco horší kurz.
21
Rose, P. S.: Peněžní a kapitálové trhy: Finanční systém ve stále globálnější ekonomice. 1. vyd.,
Victoria Publishing, Praha 1995, str.33
22
Seknička P., seminář Vybrané otázky kapitálového trhu
23
Seknička P. a kol.: Vybrané otázky kapitálových trhů v České republice, Karolinum, 2003, str.10
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se tedy o cenné papíry, které se na trhu objevují poprvé24. Jejich hlavní funkcí je
poskytnutí finančního kapitálu pro nejrůznější investice. Na primární trh subjekt
vstupuje, pokud si půjčí peníze prostřednictvím hypotéky nebo v případě, kdy subjekt
projeví zájem o akcie nabídnuté při veřejné nabídce akcií, tzn. za situace, kdy akciová
společnost při tzv. sukcesivním založení25 nabízí akcie společnosti veřejnosti. Naproti
tomu na sekundárních trzích se obchoduje s cennými papíry, které byly již dříve vydané.
Hlavní funkcí sekundárních trhů je zajišťovat likviditu26 pro investory do cenných
papírů, tj. umožňovat jim přeměnu finančního nástroje v hotovost.
Další dělení z hlediska existence institucionalizovaného organizovaného rámce
pro daný trh rozlišujeme trhy organizované a neorganizované. Jako příklad
neorganizovaného trhu můžeme uvést např. tzv. OTC trh (Over The Counter trh).
Obchodování s cennými papíry probíhá mimo oficiální organizátory kapitálového trhu.
Trh není regulován. Uzavření obchodu na mimoburzovním trhu, může být pro investora
nejen méně bezpečné, protože nemá žádné záruky o solidnosti svého partnera, ale také
finančně náročnější, neboť podmínky kontraktu jsou sjednávány individuálně.
Organizované trhy finančních nástrojů představují setkávání nabídky a poptávky
po finančních nástrojích na určitém institucionalizovaném základě. Tato organizovanost
spočívá v zavedení závazných pravidel, která upravují a vymezují okruh subjektů, které
mohou nabízet či poptávat finanční nástroje, dále potom okruh připuštěných finančních
nástrojů, způsob a podmínky uzavírání obchodů, pravidla pro informování o těchto
nástrojích, o jejich emitentech apod. Organizované trhy se dále dělily na burzovní a
mimoburzovní. Burzovní trh u nás představovala Burza cenných papírů Praha, a. s., na
kterém své obchody prováděli zpravidla významnější investoři, mimoburzovní trh
představoval RM-SYSTÉM, a. s., který se orientoval především na drobné investory.
Díky technickému rozvoji, především možnosti obchodování přes internet a zavedení

24

IPO (Initial Public Offering) – primární veřejná nabídka akcií spojená se vstupem na burzovní trh. Jde o
vstup firmy na burzu, díky kterému se začnou akcie firmy obchodovat na trhu cenných papírů. Důvodem
k provedení IPO může být buď navýšení kapitálu, prodej části akcií v držení původních vlastníků, nebo,
dokonce nejčastěji, kombinace obou uvedených procesů. Nedostatek tzv. IPO je jedním z přetrvávajících
nešvarů současného kapitálového trhu.
25
Sukcesivním založením akciové společnosti rozumíme založení takovéto společnosti s veřejnou
nabídkou akcií. Jedná-li se o založení bez veřejné nabídky akcií, potom hovoříme o tzv. simultánním
založení.
26
Rose, P. S.: Peněžní a kapitálové trhy: Finanční systém ve stále globálnější ekonomice. 1. vyd.,
Victoria Publishing, Praha 1995, str.32
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nových obchodních systémů, tzv. MTF (Multilateral Trading Facility)27 se rozdíly mezi
burzovními a mimoburzovními trhy stíraly a zanikala tak potřeba tohoto dělení. Po
transpozici směrnice MiFID se dělení organizovaných trhů na burzovní a mimoburzovní
neprovádí28. Podrobněji bude o této problematice pojednáno dále.

2.1.4 Propojenost finančního trhu
Jak bylo zmíněno na začátku tohoto oddílu, jednotlivé druhy finančního trhu se
mohou být navzájem propojené, mají společné charakteristické prvky. Každý z výše
uvedených druhů trhů je do značné míry od ostatních oddělený preferencemi investorů,
mírou regulace, druhy finančních nástrojů a jinými faktory. Přesto můžeme najít určité
skutečnosti, které jsou důkazem provázanosti všech finančních trhů. Dojde-li např. ke
změně úrokové sazby, ceny cenných papírů v určité části finančního systému se také
změní, což bude mít vliv na ostatní druhy finančních trhů. Dále zaměříme pozornost na
faktory, které jsou důkazem provázanosti jednotlivých finančních trhů.
Jedním z těchto jednotících prvků je úvěr29. Jedná se o základní komoditu30, se
kterou je obchodováno na všech finančních trzích. Úvěry jsou nabízené a poptávané jak
na peněžním tak i na kapitálovém trhu. Na peněžním trhu jsou nabízené především
krátkodobé úvěry, na kapitálovém trhu naopak úvěry dlouhodobé – podrobněji viz. výše
klasifikace finančního trhu podle časového hlediska. Vypůjčovatelé se mohou
přeorientovávat z peněžního trhu na kapitálový nebo opačně, s cílem získat pro svůj
úvěr co nejlepší podmínky. Tyto přesuny subjektů způsobují sbližování jednotlivých
částí finančního systému a redukují tak rozdíly v nákladech na úvěr na jednotlivých
trzích.
Další jednotící skutečností je snaha všech subjektů na finančním trhu o dosažení
zisku31. I tato skutečnost napomáhá vyrovnání ceny cenných papírů. Jako příklad lze
uvést i tzv. spekulanty, kteří kupují investiční nástroje, o kterých si myslí, že jsou

27

MTF se do češtiny překládá jako tzv. mnohostranný obchodní systém. Právní úpravu mnohostranného
obchodního systému nalezneme v ustanoveních § 69-§ 73 ZPKT.
28
Husták Z.: Nová pravidla pro kapitálový trh, in Právní fórum 2007, č. 5, str. 184; MiFID: průvodce
spotřebitele, str. 10 – www.cesr-eu.org
29
Rose, P. S.: Peněžní a kapitálové trhy: Finanční systém ve stále globálnější ekonomice. 1. vyd.,
Victoria Publishing, Praha 1995, str.34
30
Bankovní úvěry tvoří kolem 95 % oběživa tzv. Vyspělých zemí.
31
Rose, P. S.: Peněžní a kapitálové trhy: Finanční systém ve stále globálnější ekonomice. 1. vyd.,
Victoria Publishing, Praha 1995, str.34
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podhodnocené a naopak prodávají ty investiční nástroje, o kterých jsou přesvědčeni, že
jsou nadhodnocené.
Dalším jednotícím prvkem je tzv. arbitráž. Jedná se o investiční strategii
založenou na využití cenových diferencí jednotlivých investičních nástrojů. Tyto cenové
rozdíly mohou vzniknout například obchodováním totožných kontraktů na různých
burzách (tzv. teritoriální arbitráž) – např. obchodování s akciemi společnosti XY na
burze v Praze či v Londýně. V současné době jsou díky velké propojenosti jednotlivých
trhů možnosti arbitráží poměrně malé.
Mezi další faktory, jež přispívají k hlubší propojenosti jednotlivých částí
finančního trhu nebo i finančních trhů v různých geografických oblastech patří
globalizace a vývoj moderních technologií.
V dnešní době jsou finanční trhy ve své podstatě prakticky globální. Pojmem
globální rozumíme propojení jednotlivých finančních trhů v jeden světový trh32. K
faktorům, jež mají vliv na integraci (globalizaci) jednotlivých finančních trhů řadíme
-

liberalizaci trhů, která způsobuje zvýšenou aktivitu účastníků na hlavních
finančních centrech,

-

vývoj moderních technologií, jež účastníkům finančního trhu umožňuje mít
přehled o jednotlivých trzích, a tím lépe a rychleji analyzovat jejich potenciální
investice. Díky moderním technologiím je možné provádět obchody ve velmi
krátkých časových úsecích,

-

finanční trhy se stávají čím dál tím více mezinárodními33.

Globální finanční trh s sebou přináší řadu výhod pro subjekty, které na něm aktivně
vystupují. Mezi ekonomické výhody patří efektivnější alokace volných prostředků na
trhy, kde mohou být ekonomicky nejlépe využity. Neboť subjekty mají díky moderním
technologiím přehledné a aktuální srovnání o situaci na jednotlivých trzích.
Globalizovaný finanční trh přináší výhody i pro zákazníky, neboť kvůli vzrůstající
konkurenci jsou subjekty nuceny snižovat poplatky, nabízet nové možné nástroje či
služby a provokuje tak k dalšímu vývoji a inovaci. Větší konkurence na trhu přináší
kromě výše uvedených pozitivních prvků také transparentnější ceny. Ty vyjadřují daleko

32
33

I z tohoto důvodu bylo výše pojednáno o finančním trhu v jednotném čísle.
Fabozzi F. J., Modigliani F.: Capital Markets: Institutions and Instruments, third edition, 2003, str. 11
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přesněji hodnotu produktu, protože subjekty mají k dispozici mnohem více zdrojů
informací, tyto zdroje jsou díky moderním technologiím snáze přístupné, jsou proto
dostupné více subjektům. Toto hlouběji podporuje konkurenci na trhu, lepší kontrolu a
tím i transparentnější ceny.
Nejen z ekonomického pohledu globalizovaný trh přináší výhody. Orgány
dohledu musí na tento vývoj reagovat, proto lze sledovat tendenci harmonizace
pravidel. Jako příklad lze uvést aktivitu na úrovni Evropské unie. Prosadil se tzv.
Lamfalussyho proces legislativního postupu, jehož cílem je sjednotit právní úpravu
kapitálového trhu na celé vertikální škále, tzn. od rámcových zásad, přes prováděcí
předpisy, jejich výklad a aplikaci až po případné vynucení. Podrobněji o této
problematice bude pojednáno v kapitole 4.2.2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady
č. 2004/38/ES o trzích s finančními instrumenty (The Markets in Financial Instruments
Directive – MiFID).
S technickým vývojem souvisí také fenomén internacionalizace kapitálových
trhů34, který s procesem globalizace úzce souvisí. Díky vývoji výpočetní techniky je
dnes možné prakticky nonstop obchodovat.
Jako další sjednocující prvek lze uvést obrovskou dynamiku, s jakou se finanční
trh vyvíjí. K tomu přispívá jak již výše zmíněná globalizace, tak vývoj informačních
technologií35. Jaký vliv má tato skutečnost na právní úpravu bude rozvedeno níže.
Výše uvedené jevy mají za následek čím dál větší propojenost finančních trhů, i
těch geograficky vzdálených. Významným mezníkem je však, jak již bylo zmíněno,
proces internacionalizace v oblasti právní, v oblasti regulace a dohledu. Jako příklad
můžeme uvést zřízení poradního orgánu na evropské úrovni, tzv. CESR36.
Lze tedy konstatovat, že kapitálový trh je součástí finančního trhu37. Přes jisté
odlišnosti ať už se týkají subjektů, nástrojů, pravidel regulace, či jiných
charakteristických prvků, které existují mezi různými částmi finančního trhu, jak již
bylo nastíněno výše, lze tvrdit existenci mnoha společných prvků. Tato propojenost
stoupá současně s rozvojem globalizace a vývojem moderních technologií.
34

Pavlát V. a kolektiv: Kapitálové trhy, Professional publishing 2003, str. 94
Pavlát V. a kolektiv: Kapitálové trhy, Professional publishing 2003, str. 97
36
CESR (the Committee of European Securitites Regulators) – poradní orgán Evropské komise zřízený za
účelem zlepšení koordinace mezi národními orgány dohledu nad finančním trhem – www.cesr-eu.org
37
V ekonomickém slova smyslu. Jak bude rozvedeno dále užívání pojmu kapitálový trh v právním slova
smyslu není jednotné. V různých právních předpisech můžeme nalézt jisté nekonzistentnosti.
35

Diplomová práce

14

MiFID a jeho aplikace na kapitálovém trhu v ČR

2.2 Právní vymezení pojmu kapitálový trh
Po té, co bylo nastíněno ekonomické vymezení kapitálového trhu tím, že jsme jej
zařadili jako součást finančního trhu a popsali jeho funkce, obrátíme nyní pozornost na
problematiku, jakým způsobem jsou tyto ekonomické pojmy vymezeny v právním řádu.
Pojem kapitálový trh se objevuje v roce 1998 s přijetím zákona č. 15/1998 Sb., o
Komisi pro cenné papíry a o změně dalších zákonů38. Před účinností tohoto zákona se v
právních předpisech používal pojem finanční trh, který zahrnoval i trh dnes označovaný
jako kapitálový. V souvislosti s integrací dohledu39 prakticky proběhlo pouze
přejmenování výše uvedeného právního předpisu na zákon o dohledu v oblasti
kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů. Jak bude popsáno níže, zákon
nevyhovuje dnešní koncepci integrovaného dohledu nad finančním trhem. Proto dne
8.10.2008 byl na jednání vlády schválen věcný záměr zákona o dohledu nad finančním
trhem40, ve kterém by měly být sjednoceny právní předpisy41, které upravují regulaci
konsolidovaného dohledu nad finančním trhem42. Sjednocení právních úprav by mělo
přispět ke zpřehlednění právního řádu a také k odstranění nekonzistentnosti užívání
pojmu finanční, resp. kapitálový trh.
V současné době není v českém právním řádu zakotvena ani legální definice
pojmu kapitálový trh ani legální definice pojmu finanční trh. To však nutně neznamená,
že by bylo třeba tento stav měnit. Lze vycházet z doktrinálního vymezení, které bylo
nastíněno výše. Není nutné zavádět do právního předpisu další legální definici –
přemíru legálních definic, zákonných zkratek, které způsobují nepřehlednost právního
řádu, kritizoval mimo jiné i JUDr. Otakar Motejl43. Naopak za nedostatek lze označit
skutečnost, že se nerozlišuje mezi pojmy finanční a kapitálový trh. Ty jsou v právních
předpisech používány nekonzistentně, často jsou zaměňovány.

38

§ 2 odst. 1 Zřizuje se Komise jako správní úřad pro oblast kapitálového trhu.
K 31.3.2006 Komise pro cenné papíry ukončila svoji činnost a od 1.4.2006 v souvislosti s integraci
dohledu nad finančním trhem Česká národní banka veškerou její agendu převzala.
40
www.vlada.cz, www.mfcr.cz
41
Zejména se jedná o zákon o ČNB, zákon o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o další zákony které
upravují jednotlivé oblasti finančního trhu –kapitálový trh, kolektivní investování na kapitálovém trhu,
bankovnictví, pojišťovnictví.
42
Konsolidovaný dohled znamená sjednocení dohledu nad různými odvětvími finančního trhu pod jediný
orgán dohledu, kterým je v současné době Česká národní banka.
43
Motejl O.: Budování právního státu, přednáška 23.11.2006 Brno, v budově Veřejného ochránce práv
39
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Jako příklad lze uvést samotný název zákona (zákon o dohledu v oblasti
kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů), když ČNB podle něj postupuje
i v případech, kdy se jedná o řízení spojené s dohledem nad finančním trhem (konkrétně
dohled nad obchodování s deriváty44). Dalším příkladem je skutečnost, že zatímco
zákon o dohledu používá pojem kapitálový trh45, zákon o ČNB46 používá naopak
zpravidla pojem finanční trh. Z ustanovení § 1 odst. 1 plyne, že ČNB je orgánem
vykonávajícím dohled nad finančním trhem. I další ustanovení zákona používají pojem
finanční trh. Ale není zde již vyjádřen vztah tohoto pojmu k pojmu kapitálový trh (např.
vztah ustanovení § 2 odst. 2 písm. d), kde se hovoří o dohledu nad osobami působícími
na finančním trhu k ustanovení § 44 odst. 1 písm. b), který obsahuje příkladný výčet
subjektů vystupujících převážně na trhu kapitálovém).
Při nahlédnutí do zákona o podnikání na kapitálovém trhu47 zjistíme podobné
nekonzistentnosti. Tento právní předpis je základním kamenem právní úpravy
finančního trhu, sjednocuje právní úpravu služeb spojených nejen s cennými papíry, ale
i s deriváty, se kterými se obchoduje na trhu finančním48, upravuje postavení subjektů,
které vystupují na finančním trhu – např. tzv. tvůrce trhu49, dále např. právní úprava
Garančního fondu50, dalším příkladem jsou ustanovení upravující opatření k nápravě –
§ 156 odst. 2 ZPKT51. Proto není zřejmé proč již v samotném názvu je uváděn pojem
kapitálový trh, když jeho úprava široce překračuje hranice kapitálového trhu.
Jako další příklad sporného užívání pojmů lze uvést např. ustanovení § 115 odst.
1 písm. e) bod 1, který ukládá povinnost centrálnímu depozitáři a osobě, která vede
samostatnou evidenci investičních nástrojů poskytnout údaje ze svých evidencí České

44

Derivátem se rozumí ocenitelná práva a závazky, jejichž hodnota se vztahuje k cenným papírům nebo
je odvozena od cenných papírů, komodit, měn, jiných majetkových hodnot, kurzových indexů, úrokových
měr nebo jiných faktorů stanovených pro tento účel. Jinak řečeno se derivátem rozumí finanční nástroj,
který je odvozený od nějakého „základního“ finančního nástroje. Hodnota finančního nástroje se pak
odvíjí od hodnoty tohoto podkladového aktiva (např. akcie). Příklady derivátů jsou uvedeny v § 3 odst. 1
zákona o podnikání na kapitálovém trhu (ZPKT). Jsou jimi např. futures, swapy, opce a jiné.
45
Kromě názvu samotného zákona používá pojem kapitálový trh např. v ustanovení § 1-9b, 11-15 a v
dalších.
46
zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance
47
zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (ZPKT)
48
Bakeš M. a kolektiv: Finanční právo, 4. aktualizované vydání C. H. Beck, Praha 2006, str. 15
49
§ 4b odst. 3 ZPKT
50
Podle § 131 odst. 3 ZPKT si Garanční fond v případě, že nepostačují prostředky k vyplacení náhrad s
příslušenstvím nebo k úhradě nákladů na činnost, může si Garanční fond obstarat potřebné peněžní
prostředky na finančním trhu.
51
Osoba zahrnutá do konsolidačního celku nesmí mimo jiné narušovat průhlednost finančního trhu.
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národní bance za účelem dohledu nad finančním trhem. Zde by stálo za úvahu zvolit
vhodnější termín kapitálový trh.
Z výše uvedeného by vyplývalo, že i zákonodárce chápal kapitálový trh jako
součást nadřazené kategorie finančního tru. Přesto tato koncepce nebyla jednotně
dodržována.
Zákon o podnikání na kapitálovém trhu, jež představuje základní právní předpis
upravující obchodování na celém finančním trhu, potvrzuje domněnku, že s pojmy
finanční trh a kapitálový trh nebylo konzistentně nakládáno. Toto nejednotné nakládání
s pojmy potvrzuje i následující příklad z ustanovení § 4 kompetenčního zákona, které
stanoví, že ministerstvo financí je „ ústředním orgánem státní správy“ mimo jiné „pro
finanční trh a ochranu zájmů spotřebitelů na finančním trhu s výjimkou dohledu nad
finančním trhem v rozsahu působnosti České národní banky“. Z předchozí věty opět
vyplývá, že pojem finanční trh je používán v širším smyslu a že jeho podmnožinu tvoří
kapitálový trh. V souladu s touto logikou je např. dělena jednotlivá oddělení odboru
Legislativy finančního trhu na Ministerstvu financí.
Lze tedy shrnout, že v právních předpisech panuje jistá roztříštěnost v používání
pojmů finanční či kapitálový trh, není zřejmé, v jakém smyslu se mají používat. Proto je
nezbytné vždy zasadit konkrétní pojem do kontextu a významu ustanovení. Názvy
některých předpisů nekorespondují s jejich skutečným obsahem, což může být pro
uživatele matoucí. Lze proto jen uvítat schválení věcného záměru nového zákona o
dohledu nad finančním trhem, ve kterém by měly být sjednoceny právní předpisy, které
upravují regulaci konsolidovaného dohledu nad finančním trhem pod Českou národní
bankou. Sjednocení právních úprav by mělo přispět ke zpřehlednění právního řádu a
také k odstranění nekonzistentnosti užívání pojmu finanční, resp. kapitálový trh.
V této práci budu v souladu s platnou právní úpravou používat nadále pojem kapitálový
trh, přestože rozsah úpravy zákona o podnikání na kapitálovém trhu i dalších právních
předpisů s tématem souvisejících pojem kapitálový trh značně přesahuje a bylo by tedy
přesnější a vhodnější používat zastřešující pojem finanční trh, v souladu jak s
ekonomickým vymezením, i jak jej používá praxe. ¨
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3. Etapy vývoje kapitálového trhu v ČR
3.1 Od založení pražské burzy po její obnovení v r. 1993
Počátky kapitálového trhu v ČR jsou spojeny se vznikem burzovnictví v
Rakousku-Uhersku. První burza byla založena dne 14.7.1771 patentem císařovny Marie
Terezie52. Jejím cílem bylo vytvořit veřejný trh pro obchodování s cennými papíry,
zejména se státními dluhopisy, zabránit uzavírání pokoutných tajných obchodů a zavést
jednotná pravidla při obchodování. K následnému masovému rozvoji burzovnictví a
vytváření klasických burzovních trhů v jednotlivých zemích dochází v průběhu 19.
století.
V Praze se první známky burzovnictví objevují v 50. letech 19. století. Od roku
1855 fungovala prozatímní burza, na které se obchodovalo hlavně se směnkami a
valutami. Pražská burza pro zboží a cenné papíry byla založena dne 23.3.1871 na
základě povolení rakousko-uherského ministra financí a obchodu53. Na jejím vzniku
měly zásluhu několikaleté snahy českých obchodníků a podnikatelů. První burzovní
seance se konala dne 17.4.1871. Obchodování bylo upraveno Zákonem o burzách a
senzálech z roku 1860. Na pražské burze se obchodovalo především se státními
dluhopisy, akciemi českých podniků, s měnami, se směnkami i se zemědělskými
plodinami a dalším zbožím – jednalo se tedy o smíšenou burzu54. Z pražské burzy se
později vyčlenila komoditní burza (např. obchod s cukrem byl největší v celém
Rakousku-Uhersku). Přesto pražská burza zůstávala pod vlivem Budapešťské a
především Vídeňské burzy. Proto krach na Vídeňské burze v r. 1873 silně zasáhl i
pražskou burzu a na dlouhou dobu ji poznamenal. K rozvoji dochází až v 90. letech 19.
století spolu s rozvojem českého průmyslu a bankovnictví, který podnítil zájem českých
investorů o cenné papíry kvalitních českých podniků55. Rozvoj burzovnictví přerušila 1.
světová válka.
Právní úprava burzy za 1. republiky byla dlouhou dobu zajištěna recepční
normou56, která stanovila, že veškeré dosavadní zákony zůstávají v platnosti, pokud

52

Veselá J.: Burzy a burzovní obchody – výchozí texty ke studiu, nakladatelství VŠE 2005, str. 27
Randa A.: Soukromé obchodní právo rakouské, J. Otto, Praha 1894, str. 151
54
Seknička P., seminář Vybrané otázky kapitálového trhu
55
Beneš V., Musílek P.: Burzy a burzovní obchody, Informatorium 1991, str. 209
56
zákon č. 11/1918 Sb. z. a n.
53
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neodporují novým poměrům 1. republiky57. Po 1. světové válce bylo obchodování na
pražské burze oživeno jen na krátkou dobou. Ke skutečnému obnovení došlo až po tzv.
Rašínově měnové reformě58. Díky ní se obnovená pražská burza stala atraktivní i pro
zahraniční investory, neboť zatímco sousední země se potýkaly s vysokou poválečnou
inflací, v Československu se díky včasným ekonomickým opatřením podařilo zajistit
stabilní rámec, který přál obchodování.59 Toto úspěšné období ukončila až hospodářská
krize odstartovaná krachem na newyorské burze v r. 1929. Od té doby na pražské burze
panovalo období nepříznivého vývoje, provázené silným poklesem objemu obchodů. V
druhé polovině 30. let dochází k určitému zlepšení, které však bylo násilně ukončeno v
r. 1939 spolu se začátkem 2. světové války (viz. tabulka č.1 a z ní vycházející graf –
obrázek č.3). Po skončení 2. světové války burza již obnovena nebyla60.

Tabulka č. 1 – Burzovní obraty na Pražské burze

Rok
1 925
1 926
1 927
1 928
1 929
1 930
1 931
1 932
1 933
1 934
1 935
1 936
1 937

Obligace
počet
hodnota
lotů
(v mil. Kč)
870
93 136
274 210
2 658
464 928
5 347
4 947
416 197
3 201
284 730
369 032
4 329
393 696
4 102
1 647
188 208
1 050
122 116
248 272
2 155
869 378
8 097
6 535
666 934
828
97 622

Akcie
počet
hodnota
lotů
(v mil. Kč)
229 244
3 377
257 249
2 657
433 392
7 999
386 952
9 421
366 362
10 564
189 084
4 558
182 808
3 424
118 934
1 343
133 388
1 877
155 894
2 250
226 747
4 255
555 902
11 549
462 478
10 270

Celkem
počet
hodnota
lotů
(v mil. Kč)
392 380
4 247
531 459
5 315
898 320
13 346
803 139
14 368
651 092
13 765
558 116
8 797
576 504
7 526
307 142
2 990
255 504
2 927
404 166
4 405
1 095 852
12 532
1 222 836
18 804
560 100
11 098

Pramen: Beneš V., Musílek P.: Burzy a burzovní obchody, Informatorium 1991, str.211,
resp. Československé burzovní papíry 1937 až 1938 (nákladem J. Kašpara v Praze,
Praha 1939)

57

Dědič J.: Burza cenných papírů a komoditní burza, Prospektum 1992, str. 28
Cílem bylo oddělení československého peněžního oběhu od ostatních měn zemí Rakouska-Uherska,
zlikvidování inflačních peněz, vytvoření nové československé měny a její napojení na zlatý standard.
59
Veselá J.: Burzy a burzovní obchody – výchozí texty ke studiu, nakladatelství VŠE 2005, str. 28
60
Dědič J.: Burza cenných papírů a komoditní burza, Prospektum 1992, str. 41
58
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Obrázek č. 3 – Celkové burzovní obraty na Pražské burze

Burzovní obraty na Pražské burze

1937

1936

1935

1934

1933

1932

1931

1930

1929

1928

1927

1926

1925

20000
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

Pramen: Beneš V., Musílek P.: Burzy a burzovní obchody, Informatorium 1991, str.211,
resp. Československé burzovní papíry 1937 až 1938 (nákladem J. Kašpara v Praze,
Praha 1939)

3.1.1 Dohled
Podle zákona o bursách61 byly burzy zřizovány podle potřeby na základě
povolení ministra obchodu a financí62. Fungování a dohled burzy byly postaveny pod
dohled státu63. Pražská burza byla řízena Pražskou burzovní komorou, která se skládala
z 24 radů. Do její kompetence patřilo zejména povolovat vydávání bursovních
vstupenek, rozhodování o členství na burze a o návštěvnících na burze (podrobněji níže
v části pojednávající o subjektech vystupujících na burze), podávat informace o
obchodu veřejným úřadům, zjišťovat úřední kursy a další64. Dohled nad burzou
vykonávalo ministerstvo financí prostřednictvím stanoveného burzovního komisaře65.
Ten vykonával dozor nad činností senzálů a měl právo kontrolovat obchodní knihy
dohodců. Spory z burzovních obchodů řešil burzovní rozhodčí soud.

61

zákon ze dne 1. dubna 1875 č. 67 o bursách
Randa A.: Soukromé obchodní právo rakouské, J. Otto, Praha 1894, str. 151
63
zákon o bursách (viz. poznámka pod čarou č. 58), zákon ze dne 4. dubna 1875 č. 68 o sensálech
64
Beneš V., Musílek P.: Burzy a burzovní obchody, Informatorium 1991, str. 212
65
Veselá J.: Burzy a burzovní obchody – výchozí texty ke studiu, nakladatelství VŠE 2005, str. 28, Dědič
J.: Burza cenných papírů a komoditní burza, Prospektum 1992, str. 31
62
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3.1.2 Účastníci
Na Pražské burze vystupovaly tyto čtyři skupiny účastníků:
-

členové – museli zaplatit tzv. vstupenku a dále být jejími držiteli alespoň tři
roky,

-

návštěvníci – majitelé vstupenky, kteří se dosud nestali členy,

-

zmocněnci – zaměstnanci podniků nebo osob zastoupených na burze,

-

hosté – osoby, které si zaplatily denní vstupenku na burzu.

Dalšími subjekty vystupujícími na burze byly senzálové, burzovní komisař a úředníci a
zaměstnanci burzy. Senzál (burzovní dohodce) zprostředkovával obchody na burze66.
Další obchody mohli zprostředkovávat agenti. Některým osobám byl na základě
kogentního práva přístup na Pražskou burzu zakázán (ženy, neplnoleté osoby, úpadci,
kteří v minulosti nevyhověli svým burzovním závazkům, osoby bez volebního práva a
obchodního práva)67.

3.1.3 Nástroje
Na pražské burze byly uzavírány tři druhy obchodů:
-

obchod ve šraňku68 – obchod byl uzavírán jen prostřednictvím senzálů, kteří za
takový obchod měli právo na dohodné. Senzálové však nesměli obchodovat na
vlastní účet.

-

obchod v kulise69 – probíhal přímo mezi členy burzy. Bylo možné obchodovat
pouze s taxativně vymezenými akciemi českých podniků a bank.

-

soukromý obchod s exoty70 – spočíval v licitaci exotů mezi zástupci bank a
členy burzy nebo prostřednictvím agenta. Ten mohl obchodovat i na vlastní účet
(na rozdíl od senzála).

Obchody na pražské burze se dále dělily:
-

podle způsobu vyřizování na obchody k uspořádání (na burze) a obchody přímé
(mimo burzu),

-

podle lhůty plnění na obchody k uspořádání (do následujícího dne), obchody za
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Randa A.: Soukromé obchodní právo rakouské, J. Otto, Praha 1894, str. 160
Beneš V., Musílek P.: Burzy a burzovní obchody, Informatorium 1991, str. 213
68
Šraňkem se rozuměl parket burzy, kde byly zveřejňovány kurzy vyhlašované senzály na základě
nabídky a poptávky.
69
Kulisou se rozuměl dodnutý kurz zaznamenaný úředníkem zvaným kuliser.
70
Exotem se rozuměl cenný papír, který nebyl připuštěn k oficiálnímu obchodování na burze.
67

Diplomová práce

21

MiFID a jeho aplikace na kapitálovém trhu v ČR

hotové (ihned) a obchody termínové (ve sjednané lhůtě)71.

3.2 Období kupónové privatizace
Vznik kapitálového trhu po čtyřiceti letech komunistického režimu nebyl
jednoduchý. Jeho vývoj byl ovlivněn několika podstatnými faktory, plynoucími zejména
z politicko-historického vývoje před r. 1989. Mezi události významné pro vznik
kapitálového trhu u nás patří založení prozatímního sekundárního trhu, který
organizovala SBČS72, založení Burzy cenných papírů Praha, a.s. v r. 1992, zahájení
licenčního procesu a vstup nových subjektů na trh, vznik a zahájení činnosti
investičních společností a investičních fondů, makléřů, vznik Střediska cenných papírů
(SCP), založení mimoburzovního trhu (RM-Systém), ale především kuponová
privatizace, o které bude podrobněji pojednáno.
Kapitálový trh po r. 1989 nevznikal jako kapitálové trhy v západních zemích postupným
vývojem, ale v rámci přechodu z centrálně řízené ekonomiky na ekonomiku tržní.
Kapitálový trh nevznikl prostřednictvím poptávky společností po peněžních zdrojích
nebo z důvodu poptávky investorů po investičních nástrojích, ale prostřednictvím
privatizace73, tedy procesem přechodu vlastnictví zestátněného majetku do soukromého
vlastnictví. Privatizační proces se skládal ze třech jednotlivých programů:
-

Restituce zestátněného majetku,

-

Malé privatizace (Mezi lety 1991-1993, kdy postupně probíhaly aukce, se mohly
fyzické osoby stát akcionáři. Hodnota takto odstátněného majetku činila 31 mld.
korun74) a

-

Velké privatizace.

První dva zmíněné programy přesahují rámec této práce, neboť jejich vliv na kapitálový
trh je zanedbatelný, proto o nich nebude pojednáno75. Z tohoto důvodu se zaměříme
především na Velkou privatizaci. Tento privatizační program zásadně ovlivnil vznik a
další vývoj tuzemského kapitálového trhu. K odstátnění bylo vybráno přibližně 4400

71

Beneš V., Musílek P.: Burzy a burzovní obchody, Informatorium 1991, str. 219
Státní banka československá založená zákonem č. 130/1989 Sb., o Státní bance československé
73
Šlo o českou raritu, protože tato metoda nebyla do té doby ve velkém měřítku nikdy použita.
74
Vencovský F., Jindra Z., Novotný J., Půlpán K., Dvořák P.: Dějiny bankovnictví v českých zemích,
Bankovní institut, a.s., Praha 1999, str. 522
75
Na okraj lze jen doplnit, že oba programy byly hodnoceny vesměs úspěšně – především restituce
zestátněného majetku.
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společností ohodnocených částkou 872 miliard korun76. O celkovém majetkovém
významu kupónové privatizace – viz. tabulka č. 2.
Tabulka č. 2 – Hodnota privatizovaného majetku podle typů privatizačních
programů

Typ privatizace
Kupónová privatizace
Přímé prodeje
Bezúplatný převod na města a obce
Bezúplatný převod do rezervních fondů
a.s.
Bezúplatné restituční převody
CELKEM

Účetní hodnota
(Kč)
333 mld.
237 mld.
121 mld.
64 mld.
25 mld.
780 mld.

%
42,7
30,4
15,5
8,2
3,2
100

Pramen: Pavlát V., Kubíček A.: Regulace a dozor nad kapitálovými trhy, Vysoká škola
finanční a správní, o.p.s., Praha 2004, str. 126
V přípravné fázi Velké privatizace byla většina společností převedena do podoby
akciových společností se 100% kontrolou státu prostřednictvím Fondu národního
majetku77. Je třeba poznamenat, že ne u všech společností byla tato transformace
vhodná, neboť mnohé z nich nebyly připraveny na vstup na kapitálový trh.
Lze tvrdit, že český kapitálový trh vznikl především na základě kuponové
privatizace, jež proběhla ve dvou vlnách. Každý občan starší 18 let se mohl zúčastnit
kuponové privatizace prostřednictvím nákupu a registrace kuponové knížky, se kterou
obdržel tisíc investičních bodů. Ty mohl investovat buď přímo do nabídnutých
společností k privatizaci v první nebo ve druhé vlně nebo nepřímo prostřednictvím tzv.
nulté vlny, kdy mohli majitelé svěřit své kuponové knížky investičním fondům. Každý
DIK78 se musel velice rychle adaptovat na nové prostředí a naučit se nést odpovědnost
za svá investiční rozhodnutí. Na druhou stranu fyzické osoby nenesly reálnou ztrátu
76

Odhady celkové ceny privatizovaného majetku se z pochopitelných důvodů liší – např. Pavlát V.,
Kubíček A.: Regulace a dozor nad kapitálovými trhy, Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., Praha 2004,
str. 126 oproti Vencovský F., Jindra Z., Novotný J., Půlpán K., Dvořák P.: Dějiny bankovnictví v českých
zemích, Bankovní institut, a.s., Praha 1999, str. 522.
77
Vencovský F., Jindra Z., Novotný J., Půlpán K., Dvořák P.: Dějiny bankovnictví v českých zemích,
Bankovní institut, a.s., Praha 1999, str. 522
78
DIK=držitel investičních kupónů
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špatného investičního rozhodnutí, neboť namísto vstupního kapitálu veškeré její výdaje
tvořil nákup „kuponové knížky“ s kuponovou známku v hodnotě 1035 korun79. Na
začátku první vlny byl kurs stanoven direktivně. Poté však již byl kurs určován na
základě nabídky a poptávky. Celkově proběhly dvě privatizační vlny, ve kterých byl
nabízen majetek společností v hodnotě 212 mld. korun a v hodnotě 155 mld. korun.
Během těchto dvou vln bylo na burze 1764 titulů veřejně obchodovatelných akcií80.
Přesto bylo o některých titulech již od počátku jasné, že o ně investoři nebudou mít
zájem (podrobněji níže viz kritika privatizačního procesu). Následně potom proběhla
neplánovaná „třetí vlna“ kuponové privatizace, jako logický důsledek předchozích dvou
vln, neboť během nich se utvořila velmi roztříštěná vlastnická struktura. V rámci třetí
vlny kuponové privatizace došlo ke koncentraci vlastnických práv prostřednictvím
kompletace balíků akcií a jejich následný prodej strategickým institucionálním
investorům81. Pozitivním výsledkem byla logičtější vlastnická struktura. Na druhou
stranu však často docházelo k poškozování minoritních akcionářů82.
Hodnocení kuponové privatizace není jednotné. Při formulování této koncepce
transformace direktivně řízené ekonomiky na ekonomiku tržní se vycházelo z prognózy,
která se opírala o fakt, že příliv zahraničního kapitálu v počátečních letech transformace
nebude příliš velký. Nedostatek zahraničního kapitálu by však znemožnil prodej
majetku za přijatelné, vládou a společností akceptovatelné ceny. Proto se přijala
koncepce obrátit se na širokou veřejnost a umožnit jí, aby tento majetek nakoupila za
ceny, jež pro ni budou únosné (za ceny, které sice nebudou tržní, ale budou to ceny,
které se přizpůsobí úrovni bohatství občanů)83. Základní myšlenkou kuponové
privatizace nebylo nalézt pro danou společnosti nejvhodnějšího a konečného majitele a
do obchodní společnosti přinést dostatečný počáteční kapitál, ale dosáhnout v co
nejkratším čase převedení zestátněných společností do soukromého vlastnictví84. Z této
koncepce potom plynou jak výhody, tak nedostatky, o kterých se zde ve stručnosti
zmíníme.
79

Liška V., Gazda J.: Kapitálové trhy a kolektivní investování, Professional Publishing, Praha 2004, str. 233
Liška V., Gazda J.: Kapitálové trhy a kolektivní investování, Professional Publishing, Praha 2004, str. 236
81
Veselá J.: Burzy a burzovní obchody – výchozí texty ke studiu, nakladatelství VŠE 2005, str. 28, Dědič
J.: Burza cenných papírů a komoditní burza, Prospektum 1992, str. 51
82
Vencovský F., Jindra Z., Novotný J., Půlpán K., Dvořák P.: Dějiny bankovnictví v českých zemích,
Bankovní institut, a.s., Praha 1999, str. 528-529
83
Vencovský F., Jindra Z., Novotný J., Půlpán K., Dvořák P.: Dějiny bankovnictví v českých zemích,
Bankovní institut, a.s., Praha 1999, str. 523
84
Pavlát V. a kol.: Kapitálové trhy, Professional Publishing, 2003 Praha, str. 9
80
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Mezi pozitiva můžeme zařadit především rychlost procesu privatizace (díky
němuž ekonomický systém začal odpovídat systému politickému), spravedlnost a
přijatelnost privatizačního procesu (privatizace se mohli účastnit všichni svéprávní
plnoletí občané). Mezi výhody tohoto privatizační postupu patří i efektivnější
odstátnění. Faktickým darováním akcií do rukou obyvatelstva stát zvýšil povědomí
občanů o existenci kapitálového trhu. Díky privatizaci se tak učili prvním zkušenostem
obchodování na kapitálovém trhu, neboť byli nuceni se o získané akcie starat a nést
odpovědnost za svá investiční rozhodnutí. Byla tak vytvořena investorská základna
vzdělaných lidí, bez nichž by podíl peněžních prostředků investovaný na kapitálovém
trhu byl zřejmě mnohem menší než je dnes.
Objevuje se však i četná kritika privatizačního procesu. Mezi nejzávažnější
pochybení patří neplnění informačních povinností emitentů. Jak bylo výše uvedeno,
každý podnik, který byl vybrán do privatizačního procesu, byl převeden do formy
akciové společnosti, jejíž akcie byly veřejně obchodovatelné na kapitálových trzích
(Burza cenných papírů Praha, RM-Systém) bez ohledu na velikost nebo vůli
společnosti. I toto zapříčinilo, že jen mizivá část emitentů o sobě poskytovala informace
srovnatelné s mezinárodními standardy – např. v r. 1995 vyhovělo zákonu asi 30%
emitentů, v r. 1997 se pak tento podíl zvýšil na 55% emitentů, kteří plnili řádně své
informační povinnosti85. DIKové měli k dispozici jen omezený a navíc často nepřesný
objem informací o privatizovaných společnostech. Tento nedostatek negativně ovlivnil
jednotlivá investiční rozhodování. Spolu s nezkušeností drobných investorů (fyzických
osob, které většinu života prožily v centrálně řízené ekonomice) byly investiční
rozhodnutí činěna zpravidla na základě intuice či doporučení. Tuto situaci využily různé
poradenské společnosti a Investiční privatizační fondy (např. Harvard Capital and
Consulting). Nestandardní postavení investičních privatizačních fondů patří mezi další
hlavní negativní stránky privatizačního procesu. Ty významně ovlivnily průběh celého
privatizačního procesu – viz tabulka č. 3 a obrázek č. 4.

85

Liška V., Gazda J.: Kapitálové trhy a kolektivní investování, Professional Publishing, Praha 2004, str. 253
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Tabulka č. 3 a obrázek č. 4 – Podíl investičních privatizačních fondů na celkovém
objemu privatizačních bodů

Fond
Česká spořitelna
Investiční banka
HC&C
VÚB
Komerční banka
Česká pojišťovna
SIB
SSK
Creditanstalt
PPF
Živnobanka
Slovenská pojišťovna
Agrobanka
Ostatní fondy
Fondy celkem
DIKové
Celkem

Počet
investovaných
bodů (mil.)

% z bodů
fondů

950
724
639
501
466
334
333
169
166
118
118
117
111
1 367
6 113
2 454
8 567

15,5
11,8
10,5
8,2
7,6
5,5
5,4
2,8
2,7
1,9
1,9
1,9
1,8
22,4
100,0
-

% z bodů
celkem
11,1
8,5
7,5
5,8
5,4
3,9
3,9
2,0
1,9
1,4
1,4
1,4
1,3
16,0
71,4
28,6
100,0

% z bodů celkem

Česká spořitelna
Investiční banka
HC&C
VÚB
Komerční banka
Ostatní fondy
DIKové

Pramen: Vencovský F., Jindra Z., Novotný J., Půlpán K., Dvořák P.: Dějiny bankovnictví
v českých zemích, Bankovní institut, a.s., Praha 1999, str. 525, vlastní úprava
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Kuponová privatizace na jedné straně přispěla prostřednictvím investičních
privatizačních fondů k rozvoji kolektivního investování. Nedostatečná legislativa a
benevolentní přístup regulátora však způsobily řadu problémů. Fondy mohly nakupovat
pouze akcie, čímž velmi omezily možnost diverzifikovat riziko. Dalším negativem byl
fakt, že investiční podílové fondy shromáždily ve svých portfoliích rozhodující podíly
akcií na privatizovaných společnostech, které později ještě doplňovaly. To z nich
namísto portfoliového investora vytvořilo investora přímého. Tímto způsobem mohly
fondy ovlivňovat dané společnosti (vykonávat akcionářská práva, dosadit do dozorčích
rad a do představenstva „své lidi“). O vlivu investičních privatizačních fondů vypovídá
tabulka č. 4.

Tabulka č. 4 – Objemy obchodů v členění na kurzotvorné segmenty a blokové
obchody v období 1993-2007

Kurzotvorné segmenty

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Celkový
objem
(mil. Kč)
7 129,5
42 593,9
125 642,8
249 935,2
246 301,9
172 594,0
163 456,7
264 145,3
128 799,1
197 397,6
257 442,5
479 661,6
1 041 172,9
848 895,6
1 013 018,7

Objem
(mil. Kč)
1 227,0
15 552,3
21 831,7
28 680,5
22 030,2
72 018,9
142 226,4
245 827,8
118 884,4
140 395,2
162 970,6
312 432,8
651 847,6
801 978,1
995 606,5

Podíl
(%)
17,21
36,51
17,38
11,48
8,94
41,73
87,01
93,07
92,30
71,12
63,30
65,14
62,61
94,47
98,28

Blokové obchody
Objem
(mil. Kč)
5 902,6
27 041,6
103 811,0
221 254,7
224 271,7
100 575,1
21 230,3
18 317,5
9 914,7
57 002,4
94 471,9
167 228,8
389 325,2
46 917,5
17 412,1

Podíl
(%)
82,79
63,49
82,62
88,52
91,06
58,27
12,99
6,93
7,70
28,88
36,70
34,86
37,39
5,53
1,72

Pramen: BCPP, Ročenka 2007

Při pohledu na ni si lze klást otázku, nakolik burza, především v letech 1995-1997 (tj.
během třetí vlny kuponové privatizace), plnila jednu z nejdůležitější funkcí, tj.
cenotvornou funkci. Během třetí vlny kuponové privatizace totiž docházelo především k
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blokovým obchodům v rámci přeskupování majetku od drobných akcionářů do rukou
investičních skupin. Rozhodujícím vlivem ve společnostech byly často sledovány
namísto efektivního spravování spíše partikulární zájmy konkrétních osob a skupin. O
neefektivnosti a špatném zdravotním stavu kapitálového trhu svědčila i skutečnost, že
většina obchodů byla činěna přímo na přepážkách Střediska cenných papírů (SCP), což
způsobovalo, že nebyla dostatečná kontrola o vlastnických vztazích ve společnostech a
cenách jejich akcií. Odhad uváděl, že pouze 20% obchodů bylo uskutečněno na trhu,
zatímco až 80% prostřednictvím SCP86. Od r. 1997 docházelo k poklesu přímých
převodů prostřednictvím SCP, a to nejen v důsledku ukončení třetí vlny kuponové
privatizace, ale především díky rozhodnutí BCPP, kterým burza zakázala svým členům
realizovat převody na přepážkách SCP87 – viz tabulka č. 5.

Tabulka č. 5 – Podíl obchodních segmentů na celkovém objemu obchodů s cennými
papíry v období 1995-2000

Rok

BCPP

RM-S

SCP

1995

38,2%

4,9%

56,9%

1996

35,0%

9,0%

56,0%

1997

52,9%

14,0%

33,1%

1998

75,3%

18,8%

5,9%

1999

82,5%

12,6%

4,9%

2000

92,3%

4,6%

3,1%

Pramen: Musílek P.: Trhy cenných papírů, Ekopress odborné nakladatelství, Praha
2002, str. 59

Jako další negativní rys kuponové privatizace lze dále zmínit převážnou absenci
počátečního finančního kapitálu do privatizovaných společností, know-how a stabilní
vlastnickou strukturu88. Tyto a další jiná pochybení způsobila ochlazení zájmu investorů
o kapitálový trh. O kritice a následných opatřeních, která činil regulátor kapitálového
86

Liška V., Gazda J.: Kapitálové trhy a kolektivní investování, Professional Publishing, Praha 2004, str. 236
Musílek P.: Trhy cenných papírů, Ekopress odborné nakladatelství, Praha 2002, str. 59
88
Vencovský F., Jindra Z., Novotný J., Půlpán K., Dvořák P.: Dějiny bankovnictví v českých zemích,
Bankovní institut, a.s., Praha 1999, str. 524
87
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trhu za účelem obnovení důvěry investorů v kapitálový trh bude pojednáno v následující
části.

3.2.1 Dohled
Dohled nad kapitálovým trhem vykonávalo Ministerstvo financí, konkrétně
odbor dozoru nad kapitálovým trhem (s oddělením dozoru a oddělením organizátorů
trhů). Vytvoření tohoto dohledového orgánu bylo nezbytně nutné vzhledem k započetí
kuponové privatizace, nutnosti nového legislativního rámce a orgánu, který by
kontroloval, zda se subjekty chovají v souladu s ním. Problémy s regulací kapitálového
trhu byly způsobeny především kritickým nedostatkem kvalifikovaných odborníků na
danou problematiku. Znalost fungování kapitálového trhu byla možná jen ze
zahraničních zkušeností, vzhledem k direktivně řízené ekonomice, která do té doby v
tuzemsku panovala. Fungování kapitálového trhu tedy představovalo naprosté nóvum.
Odborníci na problematiku kapitálových trhů dali zpravidla přednost soukromé sféře,
proto na odbor dozoru nad kapitálovým trhem nastoupili zpravidla zaměstnanci z jiných
ministerstev nebo z jiných organizačních složek státní správy a s problematikou
kapitálových trhů neměli zpravidla žádné zkušenosti. Jejich profesní postavení proti
odborníkům na trhu a advokátům nebylo jednoduché. Odbor dozoru nad kapitálovým
trhem bohužel nedisponoval toho času ani dostatečným technickým vybavením. Odbor
si na počátku stanovil dvě oblasti zaměření své činnosti:
-

přesnou a efektivní aplikaci zákonů účinných v oblasti kapitálového trhu a

-

zabezpečení dostatečné informovanosti investorům.

Dále mělo Ministerstvo financí stálé poradní orgány pro oblast kapitálového trhu –
Komisi pro analýzu působení investičních společností a investičních fondů, Komisi pro
udělování povolení k obchodování s cennými papíry a Komisi pro udělování povolení k
emisi veřejně obchodovatelných cenných papírů. Podstatným problémem, který musel
být řešen, bylo vymezení kompetencí mezi Ministerstvem financí a Českou národní
bankou při udělování povolení bankovním subjektům při obchodování s cennými papíry
a následný dozor v této oblasti89. O nedostatcích v dozoru z výše uvedených důvodů
bude pojednáno níže.

89

Pavlát V., Kubíček A.: Regulace a dozor nad kapitálovými trhy, Vysoká škola finanční a správní o.p.s.,
Praha 2004, str. 131
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Problematickým se jevil především příliš benevolentní a liberální přístup státu k
regulaci a dohledu nad kapitálovým trhem. Licenční politika Ministerstva financí stála
na postoji klást co nejméně překážek v přístupu na kapitálový trh. Proto se na
kapitálovém trhu objevovalo množství neprůhledných společností s nejasnou
strukturou. Např. v r. 1995 se na burze obchodovalo až s 1764 tituly cenných papírů90,91.
I z tohoto důvodu se objevovaly pochybnosti o funkčnosti kapitálového trhu92.
Dalším zdrojem nedostatků v dohledu nad kapitálovým trhem byla nedostatečná
legislativa. Odbor dozoru nad kapitálovým trhem neměl dostatečné nástroje a vybavení
k postihování praktik některých účastníků na trhu. Jedním z příkladů nedostatečné
legislativy a pomalé reakce na negativní situaci na trhu je legislativní proces novely
zákona o investičních společnostech a investičních fondech. Fondy se začaly
transformovat na holdingové společnosti, což jim umožnilo vyhnout se přísné státní
kontrole kolektivního investování, omezit své informační povinnosti, snížit rozložení
investičních rizik a také provádět řadu netransparentních akvizic. V důsledku se tato
aktivita projevila poklesem likvidity jejich instrumentů a následným poklesem jejich
cen93. Ministerstvo financí přijalo novelu zákona o investičních společnostech, avšak
před nabytím účinnosti výše uvedenou přeměnu fondů na holdingové společnosti
využilo 135 investičních fondů94. Výše uvedené příklady nedostatků v legislativním
procesu a v dohledové činnosti nad kapitálovým trhem velmi nahlodali důvěru
investorů.
Změny v dohledové politice byly nezbytné. Byly podniknuty následující kroky –
bylo vytvořeno speciální oddělení pro výkon státního dohledu nad emitováním a
činností emitentů veřejně obchodovatelných cenných papírů, byl zintensivněn výkon
prověrkové činnosti u všech subjektů kapitálového trhu s důrazem na činnost subjektů
kolektivního investování, byla vytvořena interní databáze státního dozoru a její
propojení s databázemi ostatních subjektů kapitálového trhu a tak zlepšena
informovanost investorů i jiných subjektů na trhu. Další

krokem

byla

novelizace

90

Liška V., Gazda J.: Kapitálové trhy a kolektivní investování, Professional Publishing, Praha 2004, str. 236
Je třeba však poznamenat, že na trhu se objevovaly i společnosti, které o veřejné obchodování zájem
neměly, ale byly vlivem kuponové privatizace na kapitálový trh přesto umístěny.
92
Viz. Tabulka č. 4 – Objemy obchodů v členění na kurzotvorné segmenty a blokové obchody v období
1993-2007
93
IPS měly formu uzavřených fondů, tzn. že investoři nemohli své vklady na žádost stáhnout z
konkrétního fondu. Své prostředky měli vázané po určitou dobu v IPS bez možnosti výpovědi, tedy bez
možnosti ovlivnit způsob nekalého hospodaření IPS.
94
Veselá J.: Burzy a burzovní obchody – výchozí texty ke studiu, nakladatelství VŠE 2005, str. 51
91
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základních právních předpisů upravujících kapitálový trh95. Díky ním měl orgán
dohledu také širší spektrum nástrojů a větší pravomoc pro svoji činnost. Odbor dozoru
nad kapitálovým trhem si zvolil nové cíle – ochranu investorů před podvodnými
praktikami, efektivnost trhu v získávání kapitálu a sekundárním obchodování, dosažení
spravedlivého a otevřeného trhu, stabilitu tržních systémů96. Vedle těchto koncepčních
změn probíhala paralelně diskuze o dalším zdokonalení systému dohledu nad
kapitálovým trhem v ČR po kvantitativní i po kvalitativní stránce a také o potřebnosti co
nejrychleji vypracovat systém pro průběžné sledování a vyhodnocování situace na
kapitálovém trhu. Odbor dozoru nad kapitálovým trhem byl změněn na Úřad pro cenné
papíry97.

3.3 Vznik Komise pro cenné papíry, sjednocení dohledu pod ČNB
Se vznikem Komise pro cenné papíry (KCP) je spojována snaha o obnovení
pošramocené důvěry v tuzemský kapitálový trh. Původní návrh projektu KCP jednoho z
tvůrců kuponové privatizace – Tomáše Ježka – sice během legislativního procesu doznal
značných změn. Během připomínkového řízení bylo vzneseno mnoho námitek k
pravomoci a působnosti KCP, její nezávislosti, financování. Odmítnut byl návrh na
přenesení působnosti dohledu na profesní, samoregulující se skupiny98. Avšak samotná
skutečnost, že vznikl nezávislý dozorový orgán, bylo možno, jak bude odůvodněno níže,
považovat za úspěch99.

3.3.1 Vznik, působnost, organizace KCP
Komise započala s účinností právních předpisů svoji činnost v r. 1998100.
Komise pro cenné papíry vznikla vyčleněním z Úřadu pro cenné papíry z Ministerstva
financí. Komise se stala v pořadí třetím nezávislým správním orgánem (po Nejvyšším
95

Jednalo se především o přijetí nového zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci
výnosů z trestné činnosti, novela zákona o cenných papírech a burze cenných papírů č. 152/1996 Sb.,
novela zákona o dluhopisech a novely některých dalších zákonů č. 84/1995 a již zmiňovaná novela
zákona o investičních společnostech a investičních fondech č. 151/1996 Sb.
96
Pavlát V., Kubíček A.: Regulace a dozor nad kapitálovými trhy, Vysoká škola finanční a správní o.p.s.,
Praha 2004, str. 136
97
Jednalo se však jen o změnu názvu.
98
Liška V., Gazda J.: Kapitálové trhy a kolektivní investování, Professional Publishing, Praha 2004, str. 238
99
Pavlát V., Kubíček A.: Regulace a dozor nad kapitálovými trhy, Vysoká škola finanční a správní o.p.s.,
Praha 2004, str. 150
100
zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, zákon č.
2/1969 Sb.: § 2 odst. 1 bod 9 kompetenčního zákona zařadil KCP mezi ústřední orgány státní správy
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kontrolním úřadu a České národní bance). O důležitosti a vhodnosti nezávislých
správních orgánů ve struktuře moderní státní správy se zmiňuje mimo jiné Vladimír
Vopálka. Působnost nezávislých správních orgánů „v sobě zahrnuje celou řadu
správních činností od dozoru, přes analytickou činnost a posuzování či tvorbu
programových dokumentů, až po vydávání individuálních aktů, včetně rozhodování o
správních trestech. Orgány musí často vše spojovat i s aktivitami poradními,
mediačními, arbitrážními. Moderní správa se bez nich dnes už neobejde.“101. K
postavení KPC v rámci struktury sektorového pojetí regulace a dohledu nad finančním
trhem102 – viz obrázek č. 5.

Obrázek č. 5 – Uspořádání regulace a dohledu v ČR

ČNB

Komerční banky
Stavební spořitelny
Obchodníci s CP

Vysvětlivky:

KCP

Investiční společnosti
Investiční fondy

Regulace
Supervize

MF

ÚDDZ

Pojišťovny
Penzijní fondy

Družstevní
záložny

Investiční obchody bank

Pramen: Mašindová, V.: Institucionální uspořádání regulace a dohledu nad finančním
trhem v České republice z pohledu ČNB, Sborník z mezinárodní konference Regulace a
dozor nad finančními trhy, VŠFS a Bankovní akademie, 2003 – záznam přednášky
získán na webových stránkách ČNB – www.cnb.cz

101

Vopálka, V. (autor statě): Nezávislé správní orgány. [Independent administrative authorities]. In Ve
službách práva. Sborník příspěvků k 10. výročí založení pobočky nakladatelství C. H. Beck v Praze. 1.
vyd. Praha : C. H. Beck, 2003, s. 94
102
O konsolidaci a integraci regulace a dohledu nad kapitálovým trhem v rámci ČNB bude pojednáno ve
stručnosti níže.
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Komise byla s výjimkou financování nezávislým ústředním správním úřadem. Komise
byla financována jako příspěvková organizace dílem ze zisku z vlastní činnosti,
případné ztráty však byly hrazeny ze státního rozpočtu.
Zákon103 svěřil do působnosti Komise zejména následující agendu týkající se
regulace a dohledu na kapitálovým trhem:
-

výkon státního dozoru nad kapitálovým trhem,

-

rozhodování o právech, právem chráněných zájmech a povinnostech
právnických a fyzických osob, stanoví-li tak zákon o Komisi nebo zvláštní
předpis,

-

kontrola plnění informačních povinností osob podléhajících státnímu dozoru
Komise stanovených zákonem o KCP a zvláštními předpisy,

-

kontrola plnění povinností týkající se zákazu, aby účastníci využívali důvěrné
informace,

-

vedení evidencí v rozsahu stanoveném zákonem o KCP

-

vydávání vyhlášek

-

spolupráce s jinými správními úřady, institucemi, s mezinárodními organizacemi
v rozsahu své působnosti.
Z výše nastíněného rozsahu působnosti se zaměříme na trojici cílů, které
104

zákon

ukládal KCP. Za tímto účelem byla KCP oprávněna stanovovat nejrůznější

pravidla, připravovat a vydávat potřebné vyhlášky, stejně tak i obecné postupy a
principy, které zaručí minimální pravděpodobnost selhání regulovaných firem a trhů.
Mezi tyto cíle patří:
-

ochrana investorů (zvýšit transparentnost kapitálového trhu),

-

podpora expanze kapitálového trhu (tj. začlenění tuzemského kapitálového trhu
do evropských struktur) a

-

osvěta a informovanost veřejnosti (zejména zajišťovat investorům dostatečnou
kvalitu a kvantitu informací, zvyšovat ekonomickou vzdělanost a obecné
povědomí široké veřejnosti o principech fungování kapitálového trhu).

103

§ 3 zákona č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů. Je třeba
poznamenat, že platné a účinné znění zákona č. 15/1998 Sb. se nazývá o dohledu v oblasti kapitálového
trhu a o změněn a doplnění dalších zákonů – v souvislosti s konsolidací a integrací dohledu nad
kapitálovým trhem.
104
§ 2 zákona o KCP
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Aktivita Komise se zaměřovala především na ochranu investora. Investor může být
ohrožen rizikem selhání statutárních orgánů a vedení firmy, rizikem podvodu,
chybějícími informacemi nebo zkreslenými informacemi (viz. chování investičních
fondů během kuponové privatizace). Z tohoto důvodu Komise důsledně vyžadovala
plnění informační povinnosti firem. Rizikový a proto i nebezpečný pro investora může
být investiční nástroj105 sám o sobě. Dále do působnosti Komise spadal boj s finanční
kriminalitou, která se objevoval nejčastěji v podobě praní špinavých peněz, podvodů,
nepoctivého jednání nebo zneužíváním vnitřních informací (insider information, insider
trading).
K významným bodům činnosti Komise patřilo udělování licencí k obchodování
na kapitálovém trhu a dohled nad obchodováním. Tzv. přelicencováním mělo být
dosaženo minimálních standardů u obchodníků s cennými papíry, kteří do té doby
obdrželi povolení k obchodování na kapitálovém trhu. Dalšími cíly přelicencování bylo,
aby úroveň tuzemského kapitálového trhu byla srovnatelná se standardy na vyspělých
kapitálových trzích a aby se zvýšila průhlednost tuzemského trhu. Tento proces měl
očistit trh od subjektů, které se nemohly vyrovnat s podmínkami standardního
kapitálového trhu, a tím napomoci ke zvýšení důvěry investorů v kapitálový trh a jeho
funkčnost106.
K doplnění představy o fungování Komise pro cenné papíry nastíníme
organizaci tohoto ústředního správního orgánu. V čele KCP byl kolektivní orgán –
prezídium, kterému se přímo zodpovídal předseda, poradní sbor tuzemský, rozkladová
komise prezídia, odbor kolektivního investování, odbor penzijních fondů a pojišťoven,
odbor poskytovatelů investičních služeb, odbor trhů a vypořádání, odbor emisí cenných
papírů, odbor informačních technologií, odbor legislativní a právní, odbor sankčních
řízení, odbor metodicko-analytický. Výše uvedené organizační úseky byly dále
organizovány podle vymezené působnosti Komise.

105

výběru vhodného investičního nástroje pro konkrétního investora/zákazníka podrobně upravuje
směrnice MiFID, tj. v tuzemské právní úpravě především zákon o podnikání na kapitálovém trhu
106
Pavlát V., Kubíček A.: Regulace a dozor nad kapitálovými trhy, Vysoká škola finanční a správní
o.p.s., Praha 2004, str. 136
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Obrázek č. 6 - Organizační struktura Komise pro cenné papíry – archiv k
31.3.2006
Prezídium
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 Odbor vnější komunikace
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 Rozkladová komise prezídia
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 Oddělení licencí
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 Oddělení legislativy a komunitárního práva
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 Odbor sankčních řízení
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Pramen: webové stránky České národní banky – www.cnb.cz

3.3.2 Sjednocení dohledu pod ČNB
Vzhledem k územní (mezinárodní, globální) propojenosti kapitálových a
ostatních trhů a v důsledku vývoje na těchto trzích byla otevřena debata o nutnosti
nového uspořádání dohledu nad kapitálovým, resp. celým finančním trhem. Do té doby
byl dohled na finančním trhem vymezen sektorově. O jeho dvou částech, významných
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pro dohled nad kapitálovým trhem, bylo pojednáno výše. Pro úplnost zde uvedeme stav,
který v oblasti dohledu nad finančním trhem panoval, před jeho integrací:
1. Česká národní banka vykonávala dohled nad komerčním bankovnictvím od
počátku vzniku České republiky. O dohledu nad investičním bankovnictvím, tj.
o dohledu nad kapitálovým trhem – viz bod 3.,
2. dohled nad družstevním bankovnictvím byl vykonávaný Úřadem pro dohled nad
družstevními záložnami,
3. dohled nad kapitálovým trhem vykonávalo do r. 1998 Ministerstvo financí, poté
Komise pro cenné papíry,
4. dohled v oblasti pojišťovnictví vykonával Úřad státního dozoru v pojišťovnictví
a penzijním připojištění107, dále v této oblasti působila také Komise pro cenné
papíry, která dozorovala investiční aktivity penzijních fondů,
5. dohled nad družstevními záložnami vykonával Úřad pro dohled nad
družstevními záložnami.
Vývoj na finančních trzích v podobě globalizace, hlubšího prolínání peněžního a
kapitálového trhu, vzniku nových finančních konglomerátů nabízejících široké
spektrum služeb108 i vývoj výpočetní techniky však donutil tyto orgány k hlubší
spolupráci. Ta byla v r. 2003 stvrzena tzv. Dohodou o vzájemné spolupráci mezi ČNB,
KCP a MF ČR při výkonu bankovního dohledu a státního dozoru109

110

(podepsali ji

tehdejší ministr financí Bohuslav Sobotka, předseda KCP František Jakub a guvernér
ČNB Zdeněk Tůma). Na základě této dohody mohly zmíněné orgány mezi sebou
komunikovat bez zbytečných formalit, čímž se potřebná výměna informací výrazně
zrychlila. Dále byly harmonizovány postupy při udělování licencí a souhlasů, kontroly
ukládání opatření k nápravě a ukládání sankcí, regulace a vystupování vůči příslušným
zahraničním orgánům a mezinárodním institucím. Zásadní význam měl čl. IV Výkon
dozoru na konsolidovaném základě „Dohody“, který upravoval problematiku tzv.
konsolidovaného dohledu. Konsolidovaným dohledem se rozumí kvalifikovanější forma
dozoru ovládajících osob, kdy rizika ve skupině vzájemně propojených osob jsou
107

Tento správní úřad byl začleněn do organizační struktury Ministerstva financí.
Převažují holdingové společnosti bankovního typu, které obvykle zahrnují banku, stavební spořitelnu,
pojišťovnu, investiční a často také leasingovou společnost.
109
webové stránky České národní banky –
www.cnb.cz/export/cz/informace_profesionalum/get_dms_file.do?fileid=2677
110
Dále také „Dohoda“.
108
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posuzována na úrovni celé skupiny. Jednotliví účastníci trhu jsou dále hodnoceni na
individuálním základě. K němu ale přistupuje konsolidovaný dohled, ten však dohled na
individuálním základě nenahrazuje.
Tato úzká spolupráce mezi jednotlivými orgány dohledu vyústila v
institucionální zastřešení pod Českou národní bankou k 1.4.2006111. Česká národní
banka získala nový statut a její pravomoci se rozšířily – ČNB je ústřední bankou České
republiky a nově také orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem112. Na ČNB
jsou nově převedeny kompetence správního úřadu pro dohled nad finančním trhem.
Mimo tradiční kompetence ČNB (určování měnové politiky, vydávání bankovek a
mincí, řízení peněžního oběhu, platebního styku a zúčtování bank), nově také vykonává
dohled nad osobami působícími na finančním trhu113, provádí analýzy vývoje
finančního systému, pečuje o bezpečné fungování a rozvoj tuzemského finančního trhu
a přispívá ke stabilitě jejího finančního systému jako celku114. Tyto subjekty jsou
hodnoceny na individuálním základě, ale i na konsolidované bázi nebo ve skupině.
Jsou-li tyto osoby součástí finančních konglomerátů, potom podléhají ze strany ČNB
dohledu doplňkovému (v rozsahu stanoveném jinými právními předpisy).
Dohled nad finančním trhem vykonávaly tři sekce rozdělené podle jednotlivých
sektorů finančního trhu – sekce bankovní regulace a dohled (její agenda se rozšířila o
družstevní záložny), sekce regulace a dohledu nad kapitálovým trhem (dohled nad
kapitálovým trhem jako nedílnou součástí trhu finančního včetně penzijních fondů115) a
sekce regulace a dohledu nad pojišťovnami – viz obrázek č. 7. Toto sektorové rozdělení
dohledu nad finančním trhem bylo sice odůvodněno odlišnostmi v podnikatelské
filozofii a jiné potřebě regulace subjektů na kapitálovém trhu, v bankovnictví a
pojišťovnictví. Avšak souladu se záměry, se kterými byl integrovaný dohled nad
tuzemským finančním trhem koncipován, odpovídá funkcionální uspořádání – viz.
obrázek č. 8.

111

Proces integrace dohledu nad finančním trhem je již mimo rámec této práce, proto zde o něm nebude
pojednáno.
112
Ustanovení § 1 odst. 1 zákona č. 6/1993 Sb. o České národní bance.
113
např. obchodníci s cennými papíry, emitenti cenných papírů, provozovatelé vypořádacích systémů,
organizátoři trhů s investičními nástroji, atd.
114
Ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 6/1993 Sb. o České národní bance
115
S výjimkou státního příspěvku na penzijní připojištění, které zůstává v kompetenci Ministerstva
financí.
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Obrázek č. 7 – Sektorová organizační struktura dohledu nad finančním trhem
ČNB do r. 2006

BANKOVNÍ
SEKCE BANKOVNÍ
REGULACE
A DOHLEDU

RADA

SEKCE REGULACE
A DOHLEDU NAD
KAPITÁLOVÝM
TRHEM

Odbor regulace

Odbor kolektivního
investování
penzijních fondů

Odbor dohledu
na dálku

Odbor poskytovatelů
investičních služeb

SEKCE REGULACE
A DOHLEDU NAD
POJIŠŤOVNAMI

Odbor regulace
pojišťovnictví

Odbor dohledu
Odbor dohledu
na místě

Odbor trhů a
vypořádání
Odbor licenční

Odbor licenční
a povolovací

Odbor emisí
cenných papírů

Odbor podpory
dohledu

Odbor sankčních
řízení

Pramen: webové stránky ČNB – www.cnb.cz (vlastní úprava)

Tento systém napomáhá odstranit nedostatky oddělené strukturální organizace tím, že
spojuje používané pracovní postupy a vytváří příznivé prostředí pro užitečnou rotaci
pracovníků a tím i snazší přenos odborných znalostí a zkušeností. Sekce regulace a
analýz má za úkol připravovat jednotná pravidla pro regulaci finančního trhu jako celku.
Sekce licenčních a sankčních řízení sjednocuje podmínky pro udělování licencí a
sankcí. Sekce odhledu nad finančním trhem vykonává dohled na dálku i přímo na místě
a stanovuje pro tuto oblast metodické postupy.
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Obrázek č. 8 – Funkcionální organizační struktura dohledu nad finančním trhem
ČNB od r. 2008

BANKOVNÍ

SEKCE REGULACE A
ANALÝZ FINANČNÍHO
TRHU

Odbor regulace
finančního trhu

Odbor analýz
finančního trhu

Odbor podpory
dohledu

RADA

SEKCE LICENČNÍCH
A SANKČNÍCH
ŘÍZENÍ

Odbor licenční

Odbor cenných
papírů a
regulovaných trhů

Odbor sankčních
řízení

SEKCE DOHLEDU
NAD FINANČNÍM
TRHEM

Odbor dohledu nad
úvěrovými
institucemi
Odbor dohledu nad
pojišťovnictvím

Odbor dohledu nad
kapitálovým trhem

Odbor kontroly
řízení rizik
Odbor kontroly
pravidel jednání
a odborné péče

Pramen: webové stránky ČNB – www.cnb.cz (vlastní úprava)
Pro úplnost je třeba se zmínit o zřízení tzv. Výboru pro finanční trh116, který
vznikl k 1.4.2006. Jeho postavení v systému je specifické. Jedná se o nezávislý poradní
orgán bankovní rady ČNB v otázkách dohledu nad finančním trhem. Výbor slouží dále
jako konzultační fórum, kde se projednávají koncepční otázky dalšího rozvoje dohledu
nad finančním trhem. O jeho složení, užitečnosti a aktivitě blíže na webových stránkách
České národní banky.

116

zákon č. 57/2006 Sb. , který novelizoval zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, konkrétně
ustanovení § 45a-45d

Diplomová práce

39

MiFID a jeho aplikace na kapitálovém trhu v ČR

4. Prameny právní úpravy kapitálového trhu
V této kapitole se zaměříme na vývoj právní úpravy tuzemského kapitálového
trhu. Problematika bude rozdělena podle dvou kritérií. Podle prvního kritéria bude
problematika rozdělena na regulaci kapitálového trhu českými právními předpisy a
právem Evropských společenství (komunitárním právem)117. Druhým kritériem bude
postup po časové ose. Problematika tedy bude rozdělena na několik základních etap –
období

kuponové

privatizace,

období

působení

Komise

pro

cenné

papíry

(přelicencování, harmonizace s mezinárodními standardy a komunitárním právem) a
období po vstupu do EU.

4.1 Vývoj české právní úpravy kapitálového trhu
Legislativa regulující kapitálový trh vznikala teprve až s jeho vznikem po roce
1989. Výjimkou je zákon směnečný a šekový č. 191/1950 Sb. O jeho kvalitě svědčí i
skutečnost, že během své více než padesátileté existence prodělal jen dvě novelizace,
což silně kontrastuje s častými novelizacemi střídavé kvality jiných právních předpisů v
90. letech 20. století. Součástí právní úpravy kapitálového trhu jsou generální zákoníky
a zákony118, zákony upravující jiná odvětví,119 které ovšem upravují i některé aspekty
kapitálového trhu a v neposlední řadě zákony upravující finanční trh120. Zde se však
zaměříme především na následující právní předpisy:
-

zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech – byl přijatý v roce 1992 a od svého
vzniku byl

podroben

téměř dvaceti

novelizačním

změnám. Původně

představoval základní právní předpis upravující problematiku kapitálového trhu.
Koncepce byla velmi ovlivněna dobou vzniku, kdy v tuzemském právním řádu
neexistovala žádná právní úprava cenných papírů a smluv o cenných papírech.
Mezi jeho základní nedostatky121 patřilo především kombinování problematiky
soukromoprávní (obecná ustanovení o cenných papírech, smlouvy týkající se
117

Komunitární právo tvoří první ze třech pilířů práva Evropské unie. Charakteristickými prameny
komunitárního práva jsou nařízení, směrnice, rozhodnutí Evropského soudního dvora, doporučení,
stanoviska, atd.
118
občanský zákoník, obchodní zákoník, občanský soudní řád, správní řád, trestní zákon, trestní řád
119
např. o účetnictví, o dani z příjmů, atd.
120
např. z. o bankách, o platebním styku, o pojišťovnictví, o devizovém styku, atd.
121
Kromě rozporu samotného názvu zákona s jeho obsahem, neboť kromě obecné úpravy cenných papírů
a úpravy smluv týkajících se cenných papírů upravoval podrobně také regulaci subjektů – poskytovatelů
služeb na kapitálovém trhu.
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cenných papírů) a problematiky veřejnoprávní (např. regulace investičních
služeb). Tato koncepce nebyla vhodná, zvláště pro nutnou harmonizaci s
komunitárním právem po vstupu ČR do EU. Postupnými novelizacemi byla
převážná část jeho obsahu přesunuta do jiných právních předpisů, především do
zákona o podnikání na kapitálovém trhu – viz. níže. De lege ferenda lze doplnit,
že se uvažuje o jeho úplném zrušení, neboť soukromoprávní prvky by měly být
přesunuty do návrhu nového občanského zákoníku122 a veřejnoprávní úprava
kapitálového trhu již tohoto zákona byla (jak bylo naznačeno) přesunuta do
jiných právních předpisů.
-

zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech –
tento zákon upravoval (jak správně název napovídá) investiční společnosti a
investiční fondy, tedy problematiku kolektivního investování. O příliš liberální
koncepci tohoto zákona a jejich důsledcích na kapitálový trh v období kuponové
privatizace bylo pojednáno v kapitole 3.2 Období kuponové privatizace.
Problematika kolektivního investování byla přesunuta do zákona o kolektivním
investování a tento zákon byl k 1.5.2004 zrušen.

-

zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, který byl v r. 2004 nahrazen zákonem č.
190/2004 Sb., o dluhopisech,

-

zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů – podrobně reguloval v deseti
částech123 postavení a činnost tuzemskou burzu cenných papírů až do 1.5.2004,
kdy byl zrušen a právní úprava burzy byla s některými změnami převzata do
zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

-

zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších
zákonů (resp. o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších
zákonů) – nabyl účinnosti 1. dubna 1998. Komise měla postavení ústředního
správního úřadu pro oblast kapitálového trhu. Tento zákon upravoval pravomoc
a působnost, organizační strukturu, informační povinnost Komise, spolupráci s

122

Podrobněji – viz. kapitola č. 6.
První část – obecná ustanovení, druhá část – orgány burzy, třetí část – definice burzovního obchodu a
účastníci burzovního obchodu, čtvrtá část – přijetí cenného papíru k burzovnímu obchodu, pátá část –
určování kurzů, zveřejňování cen, informací a vypořádání burzovních obchodů, šestá část – burzovní
dohodci, sedmá část – spory z burzovního obchodu, příslušnost soudu k rozhodování sporů z burzovních
obchodů, popř. Burzovní rozhodčí soud, osmá část – sankce, které burzovní komora mohla ukládat
účastníkům burzovních obchodů a emitentům cenných papírů, devátá část – státní dozor burzy, desátá
část – přechodná a závěrečná ustanovení.

123
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Českou národní bankou, Ministerstvem financí a jinými správními úřady i
mezinárodními organizacemi. S účinností ode dne 1.4.2006 byla Komise zrušena
a dohled byl integrován do ČNB (podrobněji viz kapitola 3.3 Vznik Komise pro
cenné papíry, sjednocení dohledu pod ČNB). Zákon o dohledu v oblasti
kapitálového trhu upravuje nově pravomoc a působnost ČNB při výkonu
dohledu nad kapitálovým trhem, definuje základní pojmy a stanoví některá
práva a povinnosti subjektů kapitálového trhu, Zákon upravuje povinnost ČNB
vést seznamy osob a jejich uveřejňování, upravuje řízení o správních deliktech a
přestupcích, upravuje povinnost mlčenlivosti, atd. Část právní úpravy je
obsažena v zákoně č. 6/1993 Sb., o České národní bance – především v
ustanoveních § 1, 2, 44 a 45. Právní úprava je poměrně roztříštěná, je proto
žádoucí věcný záměr nového zákona o dohledu nad finančním trhem, který by
sjednotil právní úpravu problematiky dohledu nad finančním trhem.
-

zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále také ZPKT) –
nabyl účinnosti 1.5.2004 (v rámci balíků zákonů – např. zákon o kolektivním
investování, zákon o dluhopisech – v souvislosti se vstupem ČR do EU). Tento
zákon je základním předpisem upravujícím kapitálový trh. Upravuje
veřejnoprávní regulaci služeb poskytovaných na kapitálovém trhu a subjekty,
které takové služby jsou oprávněni poskytovat. Tento zákon především
transponuje předpisy komunitárního práva z oblasti kapitálového trhu, aby
právní úprava tuzemského kapitálového trhu byl byla plně harmonizována s
právem ES. Snahou bylo, aby se tak český kapitálový trh stal konkurence
schopným v evropském prostoru volného pohybu kapitálu a služeb124, aby plnil
své základní funkce (efektivně alokovat volný kapitál, umožnit cenotvornou
funkci) a v neposlední řadě bylo cílem zvýšit ochranu především drobných
investorů – viz. podrobněji směrnice MiFID.
Zákon se dělí na jedenáct částí. V první část – základní ustanovení – je vymezen
předmět úpravy, vymezení některých pojmů (především klasifikace zákazníků).
Část druhá obsahuje vymezení investičních nástrojů a investičních služeb. Třetí
část upravuje veřejnou dražbu cenných papírů. Čtvrtá část upravuje veřejnou

124

Tyto zmíněné svobody patří mezi čtyři základní svobody ES: volný pohyb osob, zboží, služeb a
kapitálu.
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nabídku investičních cenných papírů a náležitosti prospektu cenného papíru. V
páté části je upraven trh s investičními nástroji. Šestá část obsahuje ustanovení
regulující vypořádací systém. V sedmé části jsou obsažena ustanovení upravující
problematiku evidence investičních nástrojů (i stále neexistujícího Centrálního
depozitáře cenných papírů). V osmé části je upravena ochrana kapitálového trhu.
Devátá část reguluje dohled nad finančním trhem a upravuje řízení o správních
deliktech. Desátá část pojednává o ratingových agenturách. Část jedenáctá pak
obsahuje společná, přechodná a závěrečná ustanovení. Jak bylo nastíněno, zákon
od 1.7.2008 implementuje směrnici MiFID a s ní související předpisy, které
mění většinu ustanovení tohoto zákona. Po stručném vymezení cílů ZPKT a jeho
struktury se v další kapitole budeme hlouběji zabývat jeho obsahem, především
pak změnami způsobenými transpozicí směrnice MiFID a s ní souvisejícími
předpisy.
-

zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování (dále také ZKI) vstoupil v
účinnost taktéž v rámci balíku zákonů v souvislosti se vstupem ČR do EU. Tento
zákon nahradil zákon o investičních společnostech a investičních fondech. ZKI
obsahuje veřejnoprávní regulaci kolektivního investování. V zákoně jsou
rozlišovány fondy kolektivního investování na investiční fond a podílový fond
(dále také jen „fond“). Zatímco investiční fond může, podílový fond musí být
spravován investiční společností, neboť nemá právní subjektivitu. Podílové
fondy se potom dále dělí na otevřené a uzavřené podle způsobu vydávání, resp.
odkupování podílových listů. Dále ZKI upravuje funkci depozitáře fondu
kolektivního investování, kterým může být jen banka. Depozitář fondu
kolektivního investování eviduje majetek fondu a kontroluje, zda fond nakládá s
majetkem v souladu se ZKI a se statutem. Každý fond musí mít svůj statut, což
je dokument obsahující informace o způsobu investování a další informace
nezbytné pro investory včetně vysvětlení rizik spojených s investováním. Statut
podléhá schválení ČNB. ZKI dále obsahuje pravidla činnosti fondu (minimální
vlastní kapitál fondu, nabývání účasti na základním kapitálu nebo hlasovacích
právech fondu, pravidla jednání fondu), informační povinnosti fondu. V
jedenácté části je upraven dohled a opatření k nápravě a možnost odnětí
povolení, řízení o správních deliktech a spolupráce ČNB s orgány dohledu
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jiných členských států EU. Zákon o kolektivními investování představuje
relativně samostatnou část právní úpravy kapitálového trhu.
Hlubší studování této problematiky by však již přesahovalo rámec této práce.

4.2 Vývoj evropské legislativy upravující kapitálový trh
4.2.1 Období směrnice Rady č. 1993/22/EHS o investičních službách
(Directive on Investment serices in the securities field – ISD)
Směrnice o investičních službách (dále také jen „ISD“) tvořila základ
harmonizačního procesu národních úprav regulovaných trhů. Národní kapitálové trhy se
dělily na regulovaný trh, který vyhovoval požadavkům směrnice ISD a na trh volný,
který byl upraven vnitrostátními předpisy125 (zpravidla zde byla stanovena nižší úroveň
regulace, volnější režim). Regulovaný trh se dále dělil na oficiální trh, na kterém se
obchodovalo s cennými papíry a na speciální trh, kde se obchodovalo s deriváty126.
Regulovaným trh byl definován v souladu s čl. 1 bod 13 směrnice ISD jako trh
investičních nástrojů, který funguje pravidelně a vyhovuje standardům stanoveným
směrnicí ISD. Článek 16 směrnice ISD stanovil povinnost, aby každý členský stát
sestavil seznam regulovaných trhů na jeho území, jež vyhovují požadavkům směrnice
ISD pro účely vzájemného uznávání. Na základě tohoto postupu potom Evropská
komise zveřejňovala katalog všech uznaných regulovaných trh v Evropské unii. Právě
kvůli přísnější regulaci tradičních burz směrnicí ISD začalo docházet k úniku z regulace
těchto trhů. Docházelo k tomu, že některé investiční banky začaly fungovat jako jakési
„miniburzy“ pro své klienty, kde jediným market makerem (tvůrcem trhu) byly právě
ony127. Na tyto praktiky se snažil zareagovat MiFID zavedením tzv. mnohostranného
obchodního systému. Blíže o této problematice bude pojednáno níže. Směrnice ISD
vytvořením regulovaného trhu s harmonizovanými standardy nabídla možnost
obchodovat za použití jednotné evropské licence. Aplikace směrnice ISD však přinášela
v praxi těžkosti, neboť bylo nutné dvojího dohledu přeshraničního obchodování v rámci
vnitřního trhu EU. Ukázalo se, že směrnice neposkytuje dostatečně efektivní právní
rámec pro podnikání na evropských kapitálových trzích.
125

Dědič J., Čech P.: Obchodní právo po vstupu ČR do EU aneb co všechno se po 1. květnu 2004 v
obchodním právu změnilo?, Bova Polygon, Praha 2004, str. 190
126
Konzultační materiál Ministerstva financí B – Tržní infrastruktura, str. 9
127
Konzultační materiál Ministerstva financí B – Tržní infrastruktura, str. 8
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4.2.2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/39/ES o trzích s
finančními instrumenty (The Markets in Financial Instruments Directive –
MiFID)
Směrnice o trzích s finančními instrumenty (dále také jen MiFID nebo směrnice
MiFID) byla přijata v rámci tzv. Lamfalussyho procesu. Lamfalussyho procedura
znamená novou legislativní techniku komunitárního práva v reakci na velkou
roztříštěnost právní úpravy sekundárních trhů s finančními nástroji v EU. Sekundární
trhy s finančními nástroji byly před touto koncepční změnou upravovány výlučně
pomocí směrnic, které na rozdíl od nařízení, jsou závazné co do výsledku. Členským
státům tedy byla dána jistá volnost v legislativní úpravě svých tuzemských kapitálových
trhů. To v konečném důsledku ale způsobovalo nedostatečný stupeň jejich harmonizace.
Jinak řečeno, stále existovaly překážky pro fungování vnitřního trhu v oblasti
kapitálového trhu. Investoři ani emitenti se nemohli spolehnout na stejné standardy
zacházení v členských státech. Obchodování v jiném členském státu s sebou přinášelo
po právní stránce zvýšené riziko a náklady, což brzdilo rozvoj kapitálových trhů, který
ovšem po jiných stránkách (vývoj výpočetní techniky, nové znalosti z ekonomické a
finanční vědy) zažíval velký vzestup128. Lamfalussyho proces měl za cíl urychlení
legislativního procesu, který by byl schopen včas reagovat na dynamicky se rozvíjející
finanční trh a komplexní úpravu problematiky, která by měla být zajištěna vydáváním
jasných a přehledných právních předpisů a jejich vzájemnou hierarchizací. Zároveň by
měla být umožněna konzultace zamýšlené regulace se všemi subjekty na trhu.
Lamfalussyho proces je plán založený na 4 úrovních. Na prvním stupni je přijímána tzv.
primární legislativa (směrnice, nařízení). Jedná se o rámcové předpisy, které vymezí
základní principy, nezabíhají do podrobností. Tato legislativa by měla mít trvalejší
charakter. Na druhém stupni Komise ve spolupráci s Výborem evropských regulátorů na
trzích s cennými papíry (CESR129) formuluje detailnější prováděcí legislativu. Na třetí
úrovni CESR spolupracuje s dozorovými orgány členských států za účelem zajištění
konzistentní a včasné transpozice komunitární legislativy. CESR dále vydává
128

Dědič J., Čech P.: Obchodní právo po vstupu ČR do EU aneb co všechno se po 1. květnu 2004 v
obchodním právu změnilo?, Bova Polygon, Praha 2004, str. 189
129
viz. poznámka pod čarou č. 38
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doporučení ve věci výkladu, metodické pokyny a shromažďuje informace o analýzách
dozorové praxe v členských státech. Na čtvrté úrovni provádí vynucování a dohled opět
Evropská komise ve spolupráci s dozorovými orgány členských států130.
Směrnice MiFID přijatá v rámci Lamfalussyho procesu nahradila směrnici ISD a
podstatně rozšiřuje okruh její působnosti. Jedná se o rámcovou směrnici, na kterou
navazují a kterou provádí další předpisy komunitárního práva. Jedná se především o
tyto předpisy komunitárního práva:
-

směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/26/ES o neodvolatelnosti zúčtování
v platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry,

-

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES o harmonizaci požadavků
na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou
přijaty k obchodování na regulovaném trhu, a o změně směrnice 2001/34/ES
(transparenční směrnice),

-

nařízení Komise č. 1287/2006 kterým se provádí směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2004/39/ES pokud jde o evidenční povinnosti investičních
podniků, hlášení obchodů, transparentnost trhu, přijímání finančních nástrojů k
obchodování a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice,

-

směrnice Komise č. 2006/73/ES, kterou se provádí směrnice Evropského
parlamentu a Rady č. 2004/39/ES pokud jde o požadavky na organizaci a provoz
podniku obchodníka s cennými papíry a vymezení některých pojmů.

Směrnice MiFID přináší zásadní změny. Ty zde představíme pro větší
přehlednost ve stručném přehledu. Podrobněji bude o těchto změnách a jejich
transpozici do české právní úpravy pojednáno v následující kapitole.
Mezi klíčové oblasti MiFIDu patří:
-

kategorizace zákazníků – MiFID přináší nové třídění zákazníků, které má zajistit
každé kategorii zákazníků adekvátní míru ochrany, aniž by přitom nad míru
nezbytně nutnou zatěžovala obchodníky s cennými papíry131,

-

informační vztah mezi obchodníkem s cennými papíry a zákazníkem – obecné
standardy poskytovaných informací a naopak různé informační povinnosti

130
131

Prezentace Lamfalussyho procesu od Soni Machové, MFČR 14.1.2008
Recital 31 směrnice MiFID
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v závislosti na kategorii zákazníka a dalších faktorech,
-

provádění pokynů zákazníka za nejlepších podmínek (best execution)132 obchodník s cennými papíry je povinen učinit všechny rozumné kroky k tomu,
aby dosáhl pro zákazníka co nejlepšího možného výsledku. Nejlepší výsledek
není limitován na co nejlepší cenu, ale zahrnuje také náklady, rychlost, charakter
příkazu a další faktory,

-

infrastruktura trhu, především pak zavedení mnohostranného obchodního
systému, který napomohl odbourání monopolu tradičních převodních míst,
setření rozdílu mezi burzovními a mimoburzovními trhy, zavedení konkurence
mezi ně133.

132
133

Konzultační materiál Ministerstva financí A – Pravidla jednání ve vztahu k zákazníkům, str. 60
Konzultační materiál Ministerstva financí A – Pravidla jednání ve vztahu k zákazníkům, str. 62
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5. Vliv směrnice MiFID na kapitálový trh v ČR
Povinností členských států EU bylo transponovat rámcovou směrnici MiFID a s
ní související prováděcí předpisy do 31. ledna 2007. Účinnosti měly pak nabýt
nejpozději k 1. listopadu 2007. Přes formální upozornění i odůvodněné stanovisko
zaslané Komisí se však podařilo směrnici MiFID s dalšími předpisy transponovat až
téměř s ročním zpožděním.

Rozsáhlá novela ZPKT, která zasáhla přibližně do dvou

třetin všech jeho ustanovení, nabyla účinnosti až 1. července 2008. V důsledku tohoto
zpoždění byla Česká republika odsouzena Evropským soudním dvorem. Sankce však
nebudou vysoké (jen náklady řízení), neboť ZPKT implementující směrnici MiFID
mezitím nabyl účinnosti134. O tom, že pozdní transpozice komunitárního práva není v
ČR žádnou výjimkou a příčinách těchto průtahů – viz příspěvek od Martina Smolka
(vládního zmocněnce pro zastupování ČR před Soudním dvorem EU)135. Směrnice
MiFID byla nakonec transponována do českého právního řádu. Nyní obrátíme
pozornost na vybrané změny, se kterými směrnice o trzích s finančními nástroji
přichází, přičemž není možné v rozsahu této práce se popsat je všechny a do detailu.

5.1 Vymezení působnosti a některých pojmů směrnice MiFID
Směrnice MiFID se zaměřuje na dvě základní skupiny subjektů, které působí na
finančním trhu – na poskytovatele investičních služeb a na organizátory regulovaného
trhu. Regulovaným trhem136 se rozumí pravidelně fungující mnohostranný systém, který
sdružuje požadavky třetích osob na nákup či prodej investičních nástrojů podle pevně
stanovených pravidel137. Hlavní investiční služby138 zahrnují přijímání a předávání
pokynů od zákazníků, jejich provádění na účet zákazníka, obchodování na vlastní účet,
obhospodařování zákazníkova majetku, upisování nebo umisťování emisí a nově také
investiční poradenství a provozování vícestranného obchodního systému.
Přijímání a předávání pokynů se týká některého z investičních nástrojů –
směrnice MiFID nově rozšiřuje okruh investičních nástrojů. Mezi investiční nástroje
134

Česko prohrálo spor u Evropského soudního dvora. Zaplatí náklady – www.ihned.cz
Smolek M.: Česká republika jako královna transpozičního deficitu – v čem je problém?, 17. září 2008,
in jinepravo.blogspot.com
136
Ustanovení § 37 a násl. ZPKT.
137
Článek 4 odst. 13 a 14 směrnice MiFID; Konzultační materiál Ministerstva financí B – Tržní
infrastruktura, str. 11
138
Ustanovení § 4 ZPKT.
135
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patří jak cenné papíry, tak nástroje, které nejsou cennými papíry. Investiční nástroje
zahrnují nejen nástroje kapitálového trhu, nýbrž i jiné nástroje finančního trhu,
konkrétně peněžního trhu (např. § 3 odst. l písm. c) ZPKT, kde se hovoří o „nástrojích,
se kterými se obvykle obchoduje na peněžním trhu (nástroje peněžního trhu)").
Navazující službou na přijímání a předávání pokynů je provádění těchto pokynů, tj.
jednání směřující k realizaci obchodu. Obchodnování s investičními nástroji na vlastní
účet prodej či nákup finančních nástrojů z majetku obchodníka. Majetek zákazníka, je-li
jeho součástí investiční nástroj, je obhospodařován na základě volné úvahy obchodníka
v rámci smluvního ujednání. Investiční poradenství, tj. poradenství týkající se
finančních nástrojů bylo dříve upraveno ustanoveními živnostenského zákona. Přesun
této investičního poradenství mezi hlavní investiční služby znamená zásadní zpřísnění
režimu pravidel jednání se zákazníky v případě poskytování individuálního poradenství.
Rada konkrétnímu zákazníkovi musí respektovat jeho individuální potřeby, zkušenosti,
vědomosti, finanční poměry a investiční cíle (podrobnějí o tzv. suitability testu níže).
Mezi poskytovatele výše nastíněných investičních služeb patří obchodník s
cennými papíry, vázaný zástupce (tied agent) i investiční zprostředkovatel a také
investiční společnost podle ZKI, poskytuje-li investiční služby. Obchodníkem s
cennými papíry139 může být právnická osoba, které ČNB udělila povolení, a která má
formu akciové společnosti a nově také společnosti s ručením omezeným140. Vázaný
zástupce a investiční zprostředkovatel jsou dva druhy subjektů, které nepotřebují (na
rozdíl od obchodníka s cennými papíry) licenci. Investiční zprostředkovatel141 je v
souladu s platným zněním ZPKT fyzická nebo právnická osoba. Je oprávněna
poskytovat hlavní investiční službu. Nesmí však přijímat od zákazníka peníze, pokyny
od zákazníka nevykonává, jen je předává určeným subjektům (např. obchodníkovi s
cennými papíry). Vázaný zástupce142 může být fyzická nebo právnická osoba, která
jménem a na účet obchodníka s cennými papíry poskytuje hlavní investiční službu
přijímání a předávání pokynů, umisťování emise investičních nástrojů, jakož i
propaguje jeho investiční služby. Vázaný zástupce může výše uvedené činnosti
139

Ustanovení § 6 ZPKT.
Nabude-li účinnosti věcný záměr nového obchodního zákona, který snižuji základní kapitál
společnosti s ručením omezeným na 1 000 Kč, bude otázkou, zda bude nadále vhodná tato forma
společnosti pro obchodníka s cennými papíry.
141
Článek 3 směrnice MiFID, byl transponován do ustanovení § 29 až 32 ZPKT.
142
Článek 4 bod 25 směrnice MiFID, byl transponován do ustanovení § 32a až 32d ZPKT.
140
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vykonávat pouze pro jednoho obchodníka s cennými papíry. Zásadní změnou je, že
zatímco před směrnicí MiFID mohl investiční zprostředkovatel investiční služby nabízet
prostřednictvím jiného investičního zprostředkovatele, jež z podstatné části sám
zodpovídal za svoji činnost a byl také přímo dozorován ČNB. Nyní může investiční
zprostředkovatel může využívat jen zaměstnance nebo vázaného zástupce. Za jejich
činnost je investiční zprostředkovatel plně odpovědný a ČNB je přímo nedozoruje. O
komplikované právní úpravě 2. stupňovosti vázaného zástupce – viz. kapitola 5.4.

5.2 Pravidla jednání ve vztahu k zákazníkům
Nové třídění zákazníků, které má na jedné straně zajistit vhodnou míru ochrany
každé kategorii, avšak na straně druhé nezatěžovat nad míru nezbytně nutnou
obchodníka s cennými papíry, patří mezi základní priority směrnice MiFID. S
kategorizací zákazníků souvisí nová právní úprava jednání obchodníka s cennými
papíry se zákazníky a dále také nové kritérium provádění pokynů zákazníka za
nejlepších podmínek (best execution).

5.2.1 Rozdělení zákazníků
Článek 24 směrnice MiFID a článek 50 „prováděcí směrnice“143 rozlišují dvě,
resp. tři skupiny zákazníků144:
−

drobného zákazníka (retail client)

−

profesionálního zákazníka (professional client)

−

způsobilou protistranu (eligible counterparty)

Každé z těchto skupin zákazníků je poskytnuta různá míra ochrany. Míra ochrany
zákazníka je v nepřímé úměře k jeho znalostem a zkušenostem. Tedy zákazníkovi, který
není v oblasti investic vybaven dostatečnými informacemi, bude poskytnuta vyšší míra
ochrany. Naopak zkušenému zákazníkovi, přestože podléhá také ochraně, bude
poskytnuta nižší míra ochrany.
Drobný zákazník je vůči profesionálnímu zákazníkovi vymezen pouze
negativně,

proto

vyjdeme

definice

profesionálního

zákazníka.

Do

kategorie

143

Jedná se o směrnici Komise č. 2006/73/ES, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady
č. 2004/39/ES pokud jde o požadavky na organizaci a provoz podniku obchodníka s cennými papíry a
vymezení některých pojmů (dále také jen prováděcí směrnice ID)
144
Konzultační materiál Ministerstva financí A – Pravidla jednání ve vztahu k zákazníkům, str. 12
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profesionálního zákazníka může být zařazena obchodní společnost, která splňuje tyto
kritéria – je zasvěceným a uvědomělým investorem a má dostatečný ekonomický
potenciál, konkrétně musí splnit alespoň dvě ze třech následujících skutečností –
minimální výše všech jejích aktiv odpovídá částce alespoň 20 000 000 EUR, čistý roční
obrat dosahuje alespoň dvojnásobku této sumy a hodnota vlastního kapitálu je nejméně
2 000 000 EUR. Mezi profesionální zákazníky patří např. banky, stát, penzijní fondy,
velké podniky a ve výjimečných případech i fyzické osoby145 – tzv. profesionální
zákazník na žádost (podrobněji níže). Směrnice MiFID však např. banky, stát, penzijní
fondy a jiné instituce řadí do kategorie způsobilé protistrany. Se zařazením do konkrétní
kategorie souvisí také okruh nástrojů, které může obchodník s cennými papíry
konkrétnímu zákazníkovi nabídnout. Zatímco profesionálnímu zákazníkovi může
nabídnout i komplexnější a rizikovější investiční nástroje, naopak drobnému
zákazníkovi by podobný investiční nástroj nabídnout neměl – viz tabulka č. 6.

Tabulka č. 6 – Kdo může co dostat

Neprofesionální klienti

Zajištěné vklady, hypoteční zástavní
listy, státní dluhopisy, strukturované
dluhopisy, peněžní, dluhopisové,
smíšené a zajištěné fondy, programy
spoření do fondů, konzervativní a
vyvážený investiční profil, investiční
certifikáty (důchodové a peněžní
fondy)
Podnikové dluhopisy, akciové
a realitní fondy, dynamický investiční
profil, investiční certifikáty (akciové a
realitní fondy)
Akcie, upisovací práva
Warranty, investiční certifikáty
(smíšené fondy a jiná podkladová
aktiva)

Profesionální
klient a
způsobilá
protistrana

opatrný
investor

konzervativní
investor

dynamický
investor

zkušený
investor

spekulující
investor

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

Deriváty (opce, futures, forwardy a
swapy)

Pramen: Bednárová J.: Na čo sa banky pýtajú investorov, Pribudli papiere a
korešpondencia, poradenstvo sa príliš nezmenilo in Trend, 3.6.2008 (vlastní úprava)
145

CESR: MiFID: průvodce spotřebitele, únor 2008 – pramen: www.cnb.cz
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Avšak v jiných oblastech, než představuje třídění zákazníků a s ním spojené
různé druhy povinností vůči nim však obchodník s cennými papíry zákazníkům
poskytuje stejnou míru standardní ochrany146 - viz následující části práce – informační
vztah mezi obchodníkem s cennými papíry a zákazníkem a provádění pokynů za
nejlepších podmínek.
Do ZPKT byla výše nastíněná kategorizace zákazníků transponovaná do
ustanovení § 2a až 2d. Koncepce zákona vychází z výše nastíněných kategorií
zákazníků. Profesionální zákazník je upraven v ustanovení § 2a. Je třeba však upozornit
na chybějící pojem způsobilá protistrana, který je nahrazován různými vymezením a
dělením pojmu profesionální zákazník, což v důsledku může působit nepřehledně147.
Ustanovení § 2a odst. 1 se vztahuje na způsobilou protistranu, ustanovení § 2a odst. 2
vymezuje podmínky pro profesionálního zákazníka. Obchodník s cennými papíry má
povinnost sdělit svému zákazníkovi, do jaké kategorie jej řadí, protože podle toho se
odvíjejí další povinnosti vůči takovému zákazníkovi.
Směrnice MiFID umožňuje zákazníkovi na žádost přechod mezi jednotlivými
kategoriemi – viz obrázek č. 9.

Obrázek č. 9 – Třídění zákazníků a volitelné režimy

Drobný
zákazník
Profesionální
zákazník
Způsobilá
protistrana

146

Recital 40 směrnice MiFID
Český kapitálový trh po rozsáhlé novelizaci právní úpravy, odborný seminář do Petra Čecha, 10.
června 2008, Praha

147
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Pramen: Konzultační materiál Ministerstva financí A – Pravidla jednání ve vztahu k
zákazníkům, str. 17

Drobný zákazník se může stát profesionálním zákazníkem na žádost, pokud tato
osoba požádá obchodníka s cennými papíry, aby s ní zacházel jako s profesionálním
zákazníkem a splní alespoň 2 ze třech následujících kritérií – obchodoval v posledním
roce ve vysokém objemu s četností nejméně deset transakcí za čtvrtletí, přesáhla-li
hodnota jeho majetku tvořeného peněžními prostředky a investičními nástroji hranici
500 000 EUR nebo zastával alespoň jeden rok odbornou pozici ve finanční sféře.
Jednoznačně musí být dále uvedeno, zda se žádost týká jen některých jednotlivých
druhů obchodů nebo všech obchodů. Obchodník s cennými papíry je povinen před tím,
než žádosti vyhoví, přezkoumat zda drobný zákazník splňuje daná kritéria148.
Naopak profesionální zákazník může být zařazen do režimu způsobilé
protistrany a požívat tak zvýšené míry péče ze strany obchodníka s cennými papíry. To
se však logicky promítne v zúženou nabídku investičních nástrojů. Profesionální
zákazník se ale může stát způsobilou protistranou. Zatímco „sestup“ musí být schválen
obchodníkem pro cenné papíry formou dohody (tj. obchodník nemusí se změnou
zákaznické kategorie souhlasit), přeměna z profesionálního zákazníka na způsobilou
protistranu je na základě žádosti. Výše popsaný „sestup“ na profesionálního zákazníka,
resp. na drobného zákazníka platí i pro způsobilou protistranu149.

5.2.2 Informační vztah mezi obchodníkem s cennými papíry a zákazníkem
Informační povinnosti obchodníka s cennými papíry vůči zákazníkovi můžeme
rozdělit do dvou hlavních částí. V první části se budeme zabývat obecnými povinnostmi
obchodníka s cennými papíry při poskytování informací v souvislosti s výkonem jeho
podnikatelské činnosti (implementováno do ustanovení § 15a až 15c – Komunikace se
zákazníkem), v druhé části se potom zaměříme na specifické povinnosti v souvislosti s
konkrétními informacemi poskytovanými zákazníkovi. Tyto specifické povinnosti se
budou dále lišit podle dvou kritérií – zda obchodník s cennými papíry poskytuje
148

§ 2b odst. 1 ZPKT; důvodová zpráva k ZPKT, str. 137 a Konzultační materiál Ministerstva financí A –
Pravidla jednání ve vztahu k zákazníkům, str. 17
149
§ 2a odst. 3 ZPKT; Český kapitálový trh po rozsáhlé novelizaci právní úpravy, odborný seminář do
Petra Čecha, 10. června 2008, Praha
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zákazníkovi investiční službu s poradenským prvkem či bez něj a dále podle kategorie,
do které byl konkrétní zákazník zařazen. Do ZPKT byly tyto specifické povinnosti
implementovány podle jiného kritéria – podle směru toku informací – na „Informování
zákazníků“ (§ 15d až 15g) a „Vyžadování informací od zákazníka“ (§ 15h- 15k).
Zákazníkovi musí být umožněno, aby své investiční rozhodnutí přijal na tzv.
informovaném základě. Obchodník s cennými papíry je povinen zákazníkovi při
propagaci investičních nástrojů nebo investičních služeb poskytnout objektivní,
nezastřené a nezavádějící informace (fair, clear, not misleading information)150. Takové
informace však mají svou cenu jen v případě, že jsou poskytnuty s dostatečným
předstihem, aby měl příležitost se s nimi dostatečně seznámit. Časový fond i hloubka
poskytovaných informací se však bude lišit jak podle druhu a povahy investičního
nástroje nebo investiční služby, tak podle kategorie zákazníka i podle naléhavosti
konkrétní situace151.
Rozsah informací, které musí obchodník s cennými papíry poskytnout
zákazníkovi se liší v závislosti na kategorii zákazníka. Drobnému klientovi musí
obchodník s cennými papíry poskytnout informace s dostatečným předstihem, aby měl
čas přijmout kvalifikované rozhodnutí. Mezi poskytnuté informace patří propagační
sdělení,

smluvní

dokumentace152,

informace

o

obchodníkovi,

informace

o

obhospodařování zákaznického majetku, informace o investičních nástrojích a
informace o nákladech a poplatcích153. Profesionální zákazník má před poskytnutím
investiční služby nárok pouze na některé z údajů a většinu informací obdrží jen za
předpokladu, že si o ně u obchodníka přímo zažádá154.
Obchodník s cennými papíry musí dodržovat při poskytování investičních služeb
zásadu „poznej svého zákazníka“ (know your customer). Nově však dochází ke štěpení
této zásady v závislosti na druhu hlavní investiční služby – zda obsahuje poradenský
prvek či nikoliv155 (ustanovení § 15h až 15k ZPKT). Neobsahuje-li hlavní investiční
služba poradenský prvek, je obchodník s cennými papíry povinen při jejím poskytování
150

Článek 19 odst. 2 směrnice MiFID ve spojení s článkem 27 a 34 prováděcí směrnice ID
Konzultační materiál Ministerstva financí A – Pravidla jednání ve vztahu k zákazníkům, str. 21
152
Jedná-li se o nového drobného zákazníka, kterému obchodník s cennými papíry nabízí jiné investiční
služby než investiční poradenství.
153
CESR: MiFID: průvodce spotřebitele, únor 2008, str. 9 – pramen: www.cnb.cz
154
Konzultační materiál Ministerstva financí A – Pravidla jednání ve vztahu k zákazníkům, str. 30
155
Článek 19 odst. 4 směrnice MiFID; Konzultační materiál Ministerstva financí A – Pravidla jednání ve
vztahu k zákazníkům, str. 49; důvodová zpráva k ZPKT, str. 152
151
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získat od zákazníka informace o jeho odborných znalostech v oblasti investic a
zkušenostech v oblasti investic (tzv. test přiměřenosti – apropriate test). Jedná-li se
naopak o investiční službu s poradenským prvkem, přistupuje k výše uvedenými
informacím i finanční zázemí a investiční cíle zákazníka (tzv. test vhodnosti – suitability
test). Tabulka č. 7 naznačuje, které informace je obchodník povinen od zákazníka
vyžadovat. Od drobného zákazníka je povinen vyžadovat všechny zmíněné druhy
informací, avšak od profesionálního zákazníka se znalosti, zkušenosti i finanční zázemí
očekává. Vždy však obchodník musí znát investiční cíl svého zákazníka. Zatímco u
testu vhodnosti vyžadované informace obchodník s cennými papíry získat musí, při
provádění testu přiměřenosti se o získání informací musí pokusit. Rozdílná úroveň
vyžadovaných informací i rigidnost jejich vyžadování souvisí vyplývá z míry účasti
obchodníka na nabízených investičních službách156.

Tabulka č. 7: Souhrn údajů, které je obchodník povinen zjišťovat v rámci
jednotlivých oblastí od zákazníka

1. druhy hlavních investičních služeb, finanční
nástroje a obchody, které zákazník zná,
Znalosti
2. povaha, objem a frekvence obchodů s finančními
nástroji, které klient provádí,
a doba, po kterou jsou prováděny,
Zkušenosti
3. úroveň vzdělání investora a jeho povolání nebo
relevantní dřívější povolání
1. zdroje a výše zákazníkových pravidelných příjmů,
Finanční 2. klientův majetek včetně likvidního majetku,
situace
majetkových investic a nemovitostí,
3. investorovy pravidelné peněžní splátky
1. doba, na kterou chce zákazník investovat
Investiční 2. klientovy preference týkající se podstoupení rizik
cíle
3. investorův rizikový profil
4. účely investice

Pramen: Konzultační materiál Ministerstva financí A – Pravidla jednání ve vztahu k
zákazníkům, str. 52

156

Konzultační materiál Ministerstva financí A – Pravidla jednání ve vztahu k zákazníkům, str. 49;
důvodová zpráva k ZPKT, str. 152
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5.2.3 Provádění pokynů za nejlepších podmínek
Při provádění pokynů zákazníka je obchodník s cennými papíry povinen učinit
všechny rozumné kroky k tomu, aby dosáhl pro zákazníka nejlepší možný výsledek157.
V žádném případě však obchodník není povinen garantovat výsledek této kvality sám o
sobě. Posupuje-li obchodník podle pravidel stanovených směrnicí MiFID, která bude při
realizaci pokynů zákazníka přísně dodržovat, potom nenese vinu, nedosáhne-li nakonec
na nejlepší možný výsledek. Obchodník by se však provinil, pokud by při snaze o
nejlepší možný výsledek porušil některá pravidla a postupy vyžadovaná směrnicí
MiFID. Do režimu best execution spadají veškeré nabízení investiční nástroje a
investiční služby obchodníka. To však neznamená, že by tato politika bránila
zákazníkovi ve svobodném rozhodování – příkazy zákazníka mají samozřejmě před best
execution přednost. Jinak je však politika best execution konečnými kritériem, kterým
je povinen obchodník s cennými papíry se řídit158. Při provádění best execution je
obchodník povinen přihlédnout o jakou kategorii zákazníka se jedná, tj. zda jde o
drobného zákazníka nebo o profesionálního zákazníka.
Obchodník se nejdříve musí rozhodnout, které faktory159 (nerozhoduje se pouze
podle ceny investičního nástroje nebo investiční služby) ovlivňující výsledek provedení
pokynu upřednostní pro konkrétní kategorii či skupinu zákazníků nebo pro konkrétního
zákazníka. Dále obchodník zkoumá převodní místa160, aby vybral to nejvhodnější pro
konkrétního kategorii zákazníka a jím zadané pokyny161. Tento požadavek napomáhá
nejen provedení pokynů zákazníka za nejlepších podmínek, ale také napomáhá soutěži
mezi

jednotlivými

převodními

místy.

Obchodník

s

cennými

papíry

nesmí

upřednostňovat převodní místa stanovením různých výší odměn za provedení pokynů na
jednotlivých převodních místech. Konečně obchodník má povinnost pravidelně
přezkoumávat účinnost organizačního uspořádání a pravidel pro provádění pokynů
zákazníků. Tato povinnost zahrnuje také závazek obchodníka minimálně jednou za rok
157

Článek 21 odst. 1 směrnice MiFID
Konzultační materiál Ministerstva financí A – Pravidla jednání ve vztahu k zákazníkům, str. 60 a násl.;
důvodová zpráva k ZPKT, str. 153 a násl.
159
Mezi rozhodující faktory uvádí ustanovení § 15l odst. 1 písm. a)-h) tyto: cenu, kterou lze dosáhnout na
převodním místě, celkový objem poplatků účtovaných zákazníkovi, rychlost s jakou lze pokyn provést,
pravděpodobnost provedení pokynu, objem požadovaného obchodu, podmínky pro vypořádání, typ
pokynu, nebo jiný faktor, který má vliv na provedení pokynů zákazníka za nejlepších podmínek.
160
Podrobněji o převodních místech bude pojednáno níže.
161
Ustanovení § 15l odst. 3 písm. b) ZPKT.
158
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přezkoumat efektivitu zvoleného převodního místa. O přezkumu a případných
nesrovnalostech je povinen obchodník informovat svého zákazníka162. Přehled politiky
best execution – viz. obrázek č. 10.

Obrázek č. 10 – Modelové schéma kroků při provádění pokynů za nejlepších
podmínek

Krok č.1
Výběr faktorů

Obchodník s cennými papíry vybere faktory a zvolí pořadí jejich
důležitosti tak, aby v souladu s potřebami zákazníka (množiny
zákazníků) prováděl jeho pokyny za nejlepších podmínek.

Příklad zvolených faktorů a jejich relativní důležitost:
Faktor č.1
Rychlost

Faktor č.2
Cena

Faktor č.3
Náklady

Krok č.2
Analýza převodních míst a výběr mezi
nimi na základě prioritních faktorů

Krok č.3
Spojení na
převodní místa

Faktor č.4
Objem

Převodní místa umožňující
obchodníkovi s cennými papíry
dosáhnout trvale nejlepšího
možného výsledku v závislosti na
faktorech zvolených v kroku č.1

Prostředník (např.
další obchodník
s cennými papíry)

Obchodník
s cennými papíry
Veškerá převodní
místa
Krok č.4
Provádění pokynů

Prostředník

Obchodník
s cennými papíry

POKYN
ZÁKAZNÍKA

162

NEJLEPŠÍ
PODMÍNKY

Každý jednotlivý pokyn je
prováděn na převodním
místě, které nabízí
nejlepší podmínky

Faktor č.1
Rychlost

Faktor č.2
Cena

Krok č.5
Pravidelný přezkum

Faktor č.3
Náklady

Faktor č.4
Objem

Ustanovení § 15l odst. 4 a 5 ZPKT.
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Pramen: Konzultační materiál Ministerstva financí A – Pravidla jednání ve vztahu k
zákazníkům, str. 73

5.3 Infrastruktura trhu
Nový způsob regulace infrastruktury trhu tvoří další důležitou oblast směrnice
MiFID. Finanční trh byl regulován již ustanoveními směrnice ISD, ale problém spočíval
v příliš přísné úpravě trhu, což mělo za následek, že členské státy se snažily transpozicí
prosadit různé výjimky, zachovat národní koncepce, což v důsledku vedlo k nestejné
úrovni harmonizace regulace trhu, ke vzniku burzovním monopolům, ale také k tomu,
že velké investiční banky vytvářely svoje vlastní převodní místa výhradně pro své
klienty, aby se regulaci vyhnuli. Směrnice MiFID se snaží tyto burzovní monopoly a
nevyváženost regulace odstranit pomocí jednotných pravidel, která budou nastavena pro
všechny druhy obchodních platforem. Směrnice MiFID v recitalu 6 výslovně uvádí, že
definice regulovaného trhu a vícestranného obchodního systému jsou úmyslně téměř
totožné („Měly by být vytvořeny a vzájemně úzce sladěny definice regulovaného trhu a
MTF“), aby bylo zřejmé, že se jedná o funkčně stejné obchodní platformy163. Směrnice
MiFID nastavuje jednotné podmínky pro organizátory regulovaného trhu a odstraňuje
tak dřívější dvojí režim pro burzu a mimoburzovní trh164
Mnohostranný obchodní systém (multilateral trading facility – MTF)165
představuje vedle regulovaného trhu další druh převodního místa. Mnohostranný
obchodní systém (dále také jen MOS) je upraven v článku 14 směrnice MiFID a byl
implementován do ustanovení § 69 až 73 ZPKT. Jak bylo uvedeno výše, definice
regulovaného trhu je téměř totožná s definicí MOS. Přesto však zde nalezneme některé
odlišnosti:
-

mnohostranný

obchodní

systém

může

být

provozován

organizátorem

regulovaného trhu, ale i obchodníkem s cennými papíry,
-

na rozdíl od regulovaného trhu směrnice MiFID nestanovila žádná pravidla (s
výjimkou obecných principů stanovených v článku 14 směrnice MiFID) pro
přijímání investičních nástrojů k obchodování v MOS,

163

Definice převodního místa je v ustanovení § 2 odst. 2 ZPKT
Husták Z.: Nová pravidla pro kapitálový trh, in Právní fórum 5/2007, str. 184
165
Konzultační materiály Ministerstva financí překládají multilateral trading facility (MTF) jako
vícestranný obchodní systém, avšak ČNB a konečně i v zákoně je používán pojem mnohostranný
obchodní systém.
164
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-

na emitenty cenných papírů přijatých k obchodování na MOS jsou kladeny nižší
informační povinnosti než na emitenty cenných papírů přijatých k obchodování
na regulovaném trhu166.

Provozovatel MOS má logicky podobné povinnosti vůči orgánu dohledu jako
organizátor regulovaného trhu (např. stanoví pravidla a kritéria pro vstup na toto
převodní místo, průběžné kontrolování plnění těchto kritérií, dodržování před a po
obchodní transparentnosti, apod.) Provozování MOS směrnice MiFID zařadila (jak bylo
zmíněno výše) mezi hlavní investiční služby. Na základě jednotného evropského pasu
bude zajištěn provozovatelům MOS volný pohyb na vnitřním trhu EU (jednotný
evropský pas umožní osobám poskytovat služby i v jiných členských státech na základě
jednoho povolení – povolení „domovského státu“)167.
Impulzem pro zavedení tohoto nového převodního místa byl také rozvoj
elektronických obchodních systémů, které se staly konkurencí tradičním burzám.
Směrnice MiFID zavedením MOS podporuje soutěž mezi jednotlivými převodními
místy, z čehož by v konečném důsledku měli profitovat především investoři (konec
arbitráže, tlak na srovnávání a snižování nákladů, atd.).

5.4 Reakce odborné veřejnosti na MiFID, hodnocení, další očekávané
změny v oblasti regulace kapitálového trhu
Přestože směrnice MiFID byla do českého právního řádu transponována se
zpožděním, většina aktivních subjektů na kapitálovém trhu již zapracovala změny, které
směrnice MiFID přináší. Důvodů je více. Jedná se poměrně o komplexní problematiku,
která vyžadovala delší přípravu a také proto, že ve členských státech, ve kterých mají
sídlo mateřské společnosti tuzemských dcer, byla tato směrnice zpravidla již
transponovaná.
Reakce odborné veřejnosti na směrnici MiFID jsou převážně kladné. Přesto
zaznívá kritika, především na některé nedostatky při transpozici směrnice do ZPKT.
Kromě již zmíněné pozdní transpozice je jedním z nedostatků absence pojmu způsobilé
protistrany. Konzultační materiál Ministerstva financí A – Pravidla jednání ve vztahu k
zákazníkům sice vysvětluje, že novela ZPKT vychází především z dělení na dvě
166

Důvodová zpráva k ustanovení § 69 odst. 1 ZPKT; Konzultační materiál Ministerstva financí B –
Tržní infrastruktura, str. 51
167
Hartl ., Pihera V.: Nová právní úprava kapitálového trhu, in Právní rozhledy 11/2004, str. 411
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základní třídy – profesionálního a neprofesionálního zákazníka. Kategorizace mezi
zákazníků na způsobilou protistranu a profesionálního zákazníka, která je provedena v
ustanoveních § 2a až 2d nepůsobí přehledně, ani důvodová zpráva absenci pojmu
způsobilé protistrany nevysvětluje. Další oblastí, která působí kostrbatě, se jeví úprava
přechodného období, ve kterém se investiční zprostředkovatelé mají přeměnit na vázané
zástupce. Po toto přechodné období mají existovat dva typy subjektů (vázaný zástupce a
investiční zprostředkovatel druhého stupně), kteří nepotřebují licenci, za které odpovídá
obchodník s cennými papíry. Důvodová zpráva opět příliš světla do problematiky
nevnese.
Z ekonomického hlediska je směrnice MiFID kritizována především z důvodu
vyšších nákladů. Ty jsou způsobené nutností poměrně hlubokých změn, kterým
společnosti musí dostát. Účastníci museli upravit celou řadu vnitřních procesů, produktů
a související dokumentace, další náklady byly vynaložené na proškolení zaměstnanců,
změny obchodních systémů a IT. Vyšší trvalé náklady s sebou přinese i podrobnější
poskytování informací drobným klientům. EFAMA168 odhadla, že aplikace směrnice
bude stát každou společnost kvůli vysokým fixním nákladům nejméně 750 000 EUR169.
To by v konečném důsledku mohlo znamenat zdražení pro investory. Výše uvedené
obavy jsou za strany AFIZu170 vyvraceny Martou Gellovou, která tvrdí, že navyšování
služeb subjektů působících na trhu neobává z důvodu silného konkurenčního
prostředí171.
Mezi hlavní přínosy směrnice MiFID se uvádí další harmonizace úpravy
investičních služeb v rámci EU, odstranění bariér přeshraničního poskytování služeb a
zavedení větší konkurence díky změnám v infrastruktuře trhu (především zavedení
mnohostranných obchodních systémů – MOS). Dále se pozitivně hodnotí kategorizace
zákazníků, která přináší pro drobné zákazníky větší míru ochrany (spolu s mechanismy
– např. apropriate test nebo suitability test, best execution) a naopak jisté rozvolnění
regulace, odpadnutí zbytečných formalit při jednání s profesionálními zákazníky. Jako
přínos se hodnotí také zařazení investičního poradenství mezi hlavní investiční služby,

168

Evropská asociace fondů a asset managementu
Mašek F.: Příležitost i hrozba, in Ekonom, 1.3.2007, str. 68
170
Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky
171
rozhovor s Martou Gellovou (generální sekretář AFIZ), zdroj: www.finmag.cz
169
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čímž se dosáhne lepší kontroly, popřípadě snazší vymahatelnosti odpovědnosti
poskytovatelů investičního poradenství.
Někteří odborníci však v konečném důsledku zásadní přínos směrnice MiFID
pro investory nevidí, neboť přes výše uvedené změny si banky (nebo jiní obchodníci s
cennými papíry) našly cestu, jak doporučit svoje produkty. Jako před úpravou směrnice
MiFID se nejdříve zákazník s poradcem probere svoje představy, potřeby a zkušenosti,
poté vyplní dotazník a několik dalších formulářů a zpravidla potom klient vidí, že
odpovídají původním doporučením. Výhodou přesto je, že alespoň u některých klientů
tyto dotazníky zvýší pozornost a opatrnost při investičních rozhodováních. Další
přínosem je, že v případě potřeby jsou veškeré zásadní klíčové kroky mezi klientem a
poradcem zaznamenány172.
V budoucnu se dají očekávat další legislativní změny pokračující v důrazu na
transparentost jednání subjektů, dostatek a kvalitu informací pro investory. V současné
době např. probíhá připomínkové řízení na Legislativní radě vlády ke směrnici
Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES ze dne 15. prosince 2004 o harmonizaci
požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry
jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, a o změně směrnice 2001/34/ES
(transparenční směrnici). V delším časovém horizontu lze očekávat, že snaha o vyřešení
současné krize na finančních trzích se promítne do budoucí právní úpravy.
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Bednárová J.: Na čo sa banky pýtajú investorov, in TREND 3.6.2008
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6. Závěr
Cílem této práce bylo popsat a analyzovat aplikaci směrnice MiFID a její vliv na
současnou podobu kapitálového trhu a na jeho účastníky. K dosažení tohoto cíle jsem
analyzoval pomocí interdisciplinárního přístupu pojem kapitálový trh, neboť tento
pojem byl pro tuto práci klíčový. Kapitálový trh jako nedílnou součást finančního trhu
jsem zkoumal z pohledu ekonomické vědní disciplíny. I právní věda se přiklání
k ekonomickému přístupu vymezení finančního trhu a jeho nedílnou součástí –
kapitálového trhu. Pro pochopení současného stavu kapitálového trhu jsem analyzoval
historický vývoj českého kapitálového trhu, historický vývoj právní úpravy (české i
komunitární) tuzemského kapitálového trhu a jejich vzájemnou interakci.

Těžiště práce spočívalo v analýze transpozice směrnice MiFID do zákona o
podnikání na kapitálovém trhu. Směrnice MiFID představuje zásadní změnu v právní
úpravě kapitálového trhu co do rozsahu tak i do hloubky. Proto jsem se zaměřil jen na
vybrané klíčové oblasti, novinky, které tento pramen komunitárního práva přinesl a jaký
vliv tato transpozice měla na současný kapitálový trh. Dále bych ve stručnosti zhodnotil
výše popsané změny a na závěr připojil, jaké změny v právní úpravě lze v nejbližší době
nebo v delším časovém horizontu očekávat.

Transpozice směrnice MiFID do českého právního řádu proběhla pozdě a
v důsledku toho byla odsouzena Evropským soudním dvorem. Nejedná se o výjimečný
případ (např. transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES –
transparenční směrnice měla být transponována do českého právního řádu do 20. ledna
2007), neboť Česká republika figuruje v čele států s nejhorší statistikou implementace
komunitárního práva173. Na druhou stranu je třeba uvést, že Ministerstvo financí i ČNB
se na implementaci směrnice MiFID řádně připravily – viz Konzultační materiály,
stanoviska ČNB, výzvy k veřejné diskuzi. Naopak účastníci kapitálového trhu, kteří
nezřídka tuto směrnici kritizovali se do diskuze příliš nezapojovali.

173

Smolek M.: Česká republika jako královna transpozičního deficitu – v čem je problém?, 17. září 2008,
in jinepravo.blogspot.com
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Mezi hlavní přínosy transpozice směrnice MiFID lze považovat odstranění
nedostatečné harmonizace předchozí směrnice ISD. Obecně lze změnu legislativního
postupu nastavenou Lamfalussyho procesem přivítat, protože jednotná harmonizace
napomůže k odstranění přetrvávajících bariér v přeshraničním obchodování. Jako další
kladnou změnu vidím v odstranění dělení na burzovní a mimoburzovní trh a zavedení
nových převodních míst – tzv. mnohostranného obchodního systému. Přivítat lze také
kategorizaci zákazníků, neboť při jednání s profesionálním zákazníkem odpadnou dříve
vyžadované administrativní formality. Jako pozitivní změnu lze vnímat přesun
investičního poradenství mezi hlavní investiční služby, neboť tak bude snazší vymezit
odpovědnost obchodníků při poskytování poradenství.

Směrnici MiFID je nejčastěji vytýkáno, že přinese zvýšení jak počátečních tak i
provozních nákladů a v důsledku toho zapříčiní zdražení poskytovaných služeb.
Zapracování pravidel a postupů do smluvní dokumentace a vnitřních systémů
znamenalo zajisté zásadní změny, které vyžadovalo mnoho času, energie a peněz, avšak
podstatné zvýšení cen služeb nebylo zatím zaznamenáno. Dále si lze klást otázku
nakolik zvýšená administrativa vůči drobným zákazníkům přispěje k jejich skutečné
ochraně.

Z výše uvedeného vyplývá, že dynamický rozvoj finančního a kapitálového trhu
je předmětem zájmu legislativy, která se tento vývoj snaží reflektovat. Proto lze i
v budoucnu očekávat další změny v právní úpravě – např. výše zmíněná transparenční
směrnice, která pokračuje v krocích, které započal již MiFID – zvýšení transparentnosti
trhu, zvýšení kvality i kvantity informací, věcný záměr zákona o dohledu nad finančním
trhem, ve kterém by měly být sjednoceny rozmanité právní předpisy upravující finanční
trh. Lze doufat, že tato změna přispěje také ke konzistentnímu používání pojmů
kapitálový a finanční trh.
V delším časovém horizontu lze také očekávat zrušení torza zákona o cenných
papírech, neboť soukromoprávní úprava cenných papírů by se měla přesunout do
návrhu nového občanského zákoníku. Ostatní veřejnoprávní regulace potom do zákona
o podnikání na kapitálovém trhu, který ostatně již dnes tvoří základní právní předpis
upravující kapitálový trh. Další změny v právní úpravě kapitálových trhů i celkově
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finančních trhů lze dozajista očekávat v souvislosti s nutným řešením současné finanční
krize.
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III. Seznam platných právních předpisů
III.1 Zákony
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné
činnosti a financování terorismu
Zákon č. 254/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím
zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a
financování terorismu
Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu
Zákon č. 57/2006 Sb., o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad
finančním trhem
Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování
Zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech
Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech
Zákon č. 377/2005 Sb. (zákon o finančních konglomerátech), o doplňkovém
dozoru nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi
elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve
finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů
Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o
změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením
Zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění
z členských států Evropské unie na území České republiky a o změně zákona č.
48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých
souvisejících zákonů
Zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a
doplnění dalších zákonů
Vybraná ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, která se týkají
dohledu ČNB
Vybraná ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (spotřebitelské
smlouvy o finančních službách)
Zákon č. 104/2008 Sb., o nabídkách převzetí a o změně některých dalších
zákonů (zákon o nabídkách převzetí)

III.2 Vyhlášky a úřední sdělení ČNB
Cenné papíry, emitenti cenných papírů, veřejná nabídka cenných papírů
•

•

Cenné papíry
o Úřední sdělení České národní banky ze dne 10. září 2007 k vydávání
cenných papírů neupravených českým právním řádem
o Úřední sdělení České národní banky ze dne 19. ledna 2007 k povaze
zápisu správce cenných papírů do evidence Střediska cenných papírů
Náležitosti prospektu
o Nařízení Komise (ES) č. 809/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se
provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokud jde
o údaje obsažené v prospektech, úpravu prospektů, uvádění údajů ve
formě odkazu, zveřejňování prospektů a šíření inzerátů
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•

•

•

Zasílání výroční a pololetní zprávy
o vyhláška č. 264/2004 Sb., o formě a způsobu zasílání výroční zprávy a
pololetní zprávy emitenta kótovaného cenného papíru a o způsobu plnění
povinnosti oznámit podíl na hlasovacích právech
o původní znění vyhlášky 264/2004 Sb.
o novela vyhlášky č. 264/2004 Sb. vydaná pod č. 458/2004 Sb.
o novela vyhlášky č. 264/2004 Sb. vydaná pod č. 240/2007 Sb.
Průběžná informační povinnost, manažerské obchody
o Vyhláška č. 536/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
o podnikání na kapitálovém trhu v oblasti ochrany proti zneužívání trhu,
ve znění pozdějších předpisů
o Původní text vyhlášky č. 536/2004 Sb., ve znění účinném do 30. 4. 2007
o Novela vyhlášky č. 536/2004 Sb. vydaná pod č. 92/2007 Sb.
o Úřední sdělení České národní banky ze dne 22. srpna 2006 k vzniku
oznamovací povinnosti při repo operacích s kótovanými akciemi
K veřejné nabídce ( úřední sdělení ze dne 20. července 2007 k povinnosti učinit
veřejnou nabídku akcií při zvyšování základního kapitálu)

Regulovaný trh a jeho ochrana
•

•

Vzory tiskopisů žádostí a obsah jejich příloh (vyhláška č. 255/2008 Sb. o
vzorech tiskopisů a obsahu jejich příloh k podání žádostí podle zákona o
podnikání na kapitálovém trhu)
Ochrana proti zneužívání trhu
o Úřední sdělení České národní banky ze dne 15. února 2008, jímž se
vydává Metodika nakládání s vnitřními informacemi
o Vyhláška č. 536/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
o podnikání na kapitálovém trhu v oblasti ochrany proti zneužívání trhu,
ve znění pozdějších předpisů
o Původní text vyhlášky č. 536/2004 Sb., ve znění účinném do 30. 4. 2007
o Novela vyhlášky č. 536/2004 Sb. vydaná pod č. 92/2007 Sb.

•

Zasílání výroční zprávy (vyhláška č. 264/2004 Sb., o formě a způsobu zasílání
výroční zprávy a pololetní zprávy emitenta kótovaného cenného papíru a o
způsobu plnění povinnosti oznámit podíl na hlasovacích právech, jak vyplývá ze
změn provedených vyhláškou č. 458/2004 Sb.)

•

Prezentace investičních doporučení ( vyhláška č. 114/2006 Sb., o poctivé
prezentaci investičních doporučení )

•

Informační povinnost provozovatele vypořádacího systému a centrálního
depozitáře cenných papírů (vyhláška č.235/2008 Sb., o informačních
povinnostech provozovatele vypořádacího systému a centrálního depozitáře
cenných papírů)
Informační povinnost organizátora regulovaného trhu a provozovatele
mnohostranného obchodního systému (vyhláška č. 236/2008 Sb., o
informačních povinnostech organizátora regulovaného trhu a provozovatele
mnohostranného obchodního systému)

•
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Obchodník s cennými papíry, investiční zprostředkovatel, makléř
•

•
•

Vzory tiskopisů žádostí a obsah jejich příloh (vyhláška č. 255/2008 Sb. o
vzorech tiskopisů a obsahu jejich příloh k podání žádostí podle zákona o
podnikání na kapitálovém trhu)
Obezřetnostní pravidla, pravidla jednání se zákazníky (vyhláška č. 237/2008
Sb., o podrobnostech některých pravidel při poskytování investičních služeb)
Hlášení obchodů (viz vyhláška č. 605/2006 Sb., o informačních povinnostech
obchodníka s cennými papíry ve znění vyhlášky č. 234/2008 Sb.)

•

Deník obchodníka s cennými papíry, evidence zprostředkovatele (vyhláška
č. 221/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 261/2004 Sb., o náležitostech a
způsobu vedení deníku obchodníka s cennými papíry a zásadách pro vedení
evidence přijatých a předaných pokynů investičního zprostředkovatele)

•

Informační povinnost obchodníka s cennými papíry (vyhláška č. 605/2006
Sb., o některých informačních povinnostech obchodníka s cennými papíry, ve
znění vyhlášky č. 242/2007 Sb. a ve znění vyhlášky č.234/2008 Sb.)

•

Vedení samostatné evidence (vyhláška č. 58/2006 Sb., o způsobu vedení
samostatné evidence investičních nástrojů a evidence navazující na samostatnou
evidenci investičních nástrojů, ve znění vyhlášky 238/2008 Sb.)

•

Kapitálová přiměřenost (vyhláška č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného
podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými
papíry)
o Otázky a odpovědi k vyhlášce č. 123/2007 Sb.
Úřední sdělení
o Úřední sdělení k pravidlům obezřetného podnikání bank, spořitelních a
úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry (Basilej II)
o Úřední sdělení České národní banky ze dne 14. července 2008 o zrušení
některých úředních sdělení České národní banky

•

Investiční společnost, investiční fond
•

K novele zákona o kolektivním investování (Úřední sdělení České národní
banky ze dne 12. ledna 2007 k některým otázkám kolektivního investování v
souvislosti s novelou zákona o kolektivním investování č. 224/2006 Sb.)

•

Náležitosti žádostí (vyhláška č. 269/2004 Sb., podle zákona č. 189/2004 Sb., o
kolektivním investování)

•

Oceňování majetku (vyhláška 431/2006, kterou se mění vyhláška č. 270/2004
Sb., o způsobu stanovení reálné hodnoty majetku a závazků fondu kolektivního
investování a o způsobu stanovení aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu
fondu kolektivního investování)

•

Informační povinnosti (vyhláška č. 603/2006 Sb., o informační povinnosti
fondu kolektivního investování a investiční společnosti, ve znění vyhlášky č.
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241/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 603/2006 Sb. o informační povinnosti
fondu kolektivního investování a investiční společnosti)
•

Obezřetnostní pravidla, pravidla činnosti (vyhláška č. 347/2004 Sb. , o
způsobu plnění pravidel obezřetného podnikání a pravidel organizace vnitřního
provozu investiční společnosti a investičního fondu), novela vyhlášky č.
347/2004 Sb. (vyhláška č. 283/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 347/2004
Sb., o způsobu plnění pravidel obezřetného podnikání a pravidel organizace
vnitřního provozu investiční společnosti a investičního fondu, vyhláška č.
347/2004Sb. ve znění novely č. 283/2008 Sb.)

•

Náležitosti statutu (vyhláška č. 482/2006 Sb., o minimálních náležitostech
statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního
investování)

•

Používání derivátů a dalších technik k efektivnímu obhospodařování
(vyhláška č. 604/2006 Sb., o používání technik a nástrojů k efektivnímu
obhospodařování majetku standardního fondu a speciálního fondu, který
shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti)
Rejstřík trestů (úřední sdělení České národní banky ze dne 7. července 2008,
jímž se oznamuje praxe České národní banky k výpisu nebo opisu z evidence
Rejstříku trestů)

•

Depozitář fondu kolektivního investování
•

Vyhláška č. 115/2007 Sb., o podrobnostech plnění povinností depozitáře fondu
kolektivního investování

Nucený správce, likvidátor a správce konkurzní podstaty
•

Vyhláška č. 414/2004 Sb., o odměně nuceného správce, likvidátora a správce
konkursní podstaty některých poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu a o
náhradě jejich hotových výdajů

•

Vzory tiskopisů žádostí a obsah jejich příloh (vyhláška č. 255/2008 Sb. o
vzorech tiskopisů a obsahu jejich příloh k podání žádostí podle zákona o
podnikání na kapitálovém trhu)

III.3 Předpisy EU
Nařízení
•

•

Nařízení Komise (ES) č. 2273/2003, kterým se provádí směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokud jde o výjimky pro programy zpětného
odkupu a stabilizace finančních nástrojů
Nařízení Komise (ES) č. 809/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se provádí
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokud jde o údaje
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•

obsažené v prospektech, úpravu prospektů, uvádění údajů ve formě odkazu,
zveřejňování prospektů a šíření inzerátů
Nařízení Komise (ES) č. 1287/2006 kterým se provádí směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2004/39/ES pokud jde o evidenční povinnosti investičních
podniků, hlášení obchodů, transparentnost trhu, přijímání finančních nástrojů k
obchodování a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice

Směrnice
•

•
•
•
•

•

•

•

•

•
•

•
•

Směrnice Rady 85/611/EHS o koordinaci právních a správních předpisů
týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných
papírů (SKIPCP)
Směrnice Rady 93/22/EEC o investičních službách v oblasti cenných papírů
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/9/ES o systémech pro odškodnění
investorů
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/26/ES o neodvolatelnosti zúčtování
v platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES o některých právních
aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na
vnitřním trhu ("směrnice o elektronickém obchodu")
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/34/ES o přijetí cenných papírů
ke kotování na burze cenných papírů a o informacích, které k nim mají být
zveřejněny
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/107/ES, kterou se mění směrnice
Rady 85/611/EHS o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se
subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) s
ohledem na regulaci správcovských společností a zjednodušené prospekty
Směrnice Evropského parlamentu A Rady 2001/108/ES, kterou se mění
směrnice Rady 85/611/EHS o koordinaci právních a správních předpisů
týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných
papírů (SKIPCP) s ohledem na investice SKIPCP
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/65/ES o uvádění finančních
služeb pro spotřebitele na trh na dálku a o změně směrnice Rady 90/619/EHS a
směrnic 97/7/ES a 98/27/ES
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/47/ES o dohodách o finančním
zajištění (směrnice o finančních kolaterálách)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/87/ES o doplňkovém dozoru nad
úvěrovými institucemi, pojišťovnami a investičními podniky ve finančním
konglomerátu a o změně směrnice Rady 73/239/EHS, 79/267/EHS, 92/49/EHS,
92/96/EHS, 93/6/EHS a 93/22/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady
98/78/ES a 2000/12/ES (směrnice o finančních konglomerátech)
Směrnice Parlamentu a Rady 2003/6/ES o obchodování zasvěcených osob a
manipulaci s trhem (zneužívání trhu)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES o prospektu, který má být
zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování, a o
změně směrnice 2001/34/ES
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•

•

•
•
•

•

•

•
•
•

Směrnice Komise 2003/125/ES, kterou se provádí směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokud jde o poctivou prezentaci investičních
doporučení a uveřejňování střetu zájmů
Směrnice Komise 2003/124/ES, kterou se provádí směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokud jde o definici a uveřejňování důvěrných
informací a definici manipulace s trhem
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES o trzích finančních
nástrojů
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/25/ES o nabídkách převzetí
Směrnice Komise 2004/72/ES, kterou se provádí směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokud jde o uznávané tržní postupy, definici
důvěrné informace ve vztahu ke komoditním derivátům, sestavení seznamů
zasvěcených osob, oznamování transakcí osob s řídicí odpovědností a
oznamování podezřelých transakcí
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES o harmonizaci
požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné
papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, a o změně směrnice
2001/34/ES
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES o nekalých obchodních
praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu a o změně směrnice Rady
84/450/EHS, směrnic Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a
2002/65/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004
Směrnice Evropského parlamentu a rady 2006/48/ES o přístupu k činnosti
úvěrových institucí a o jejím výkonu
Směrnice Evropského parlamentu a rady 2006/49/ES o kapitálové přiměřenosti
investičních podniků a úvěrových institucí
Směrnice Komise 2007/16/ES, kterou se provádí směrnice Rady 85/611/EHS o
koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního
investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP), pokud jde o vyjasnění
některých definic
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Application of MiFID on the czech capital market
In this work we describe and analyze evolution of Czech capital market and
crucial changes which are caused by implementation of Markets in Financial
Instruments Directive (MiFID) to the Czech legal system. We use the interdisciplinary
(legal and economic) approach when studying this subject. Firstly, we discuss the
relation and difference between definitions “capital market” and “financial market”. The
interest is also focused on use of this terms in legal system. Then we describe basic
changes in the historical evolution of the Czech capital market. In this section, we
focuse our interest on the institutions which represent supervisory authority of the
capital market. This historical chapter is structured on three basic periods: evolution of
the capital market from its beginnig to the restauration in 1993, period of coupon
privatization and the period of creation of diferent institutions which supervisored the
Czech capital market. Further, the development of Czech legal system concerning the
capital market is described. This section is divided in two separate parts – evolution of
Czech and EC law. Lastly, we target our interest on the implementation of the Direction
in the Czech legal system which constitute the base of this work. This chapter contains
the scope of the Directive application and then the key topics of the MiFID: client
categorisation, dealing with client, best execution policy, infrastructure of the market
(e.g. multilateral trading facility – MTS). Lastly we discuss the some opinions of
professionals on the implementation of the directive and the effects and changes which
this Directive brings to the Czech capital market.
Key words: MiFID, Capital Market
Klíčová slova: MiFID, Kapitálový trh
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