
ABSTRACT 

 

Burza cenných papírů 

 
Obsah pojmu „burza“ podléhá změně v průběhu času. Faktory, které tuto změnu 

způsobují, jsou vzájemně provázané a navzájem se ovlivňují. Zavedení moderních 

telekomunikačních technologií v oblasti burzovních trhů v 80. letech minulého století 

odstartovalo proces změny obsahu pojmu „burza“. Tento ovlivňující faktor nejvíce zasáhl 

teritoriální prvek zmiňovaného pojmu. 

Moderní komunikační technologie umožnily integraci kapitálových trhů v rámci 

Evropy. Tato integrace si vyžádala sjednocení právní úpravy členských států EU. 

Zásadní normou pro oblast burzovních trhů, ve které je zapracována evropská 

legislativa, je zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Největší vliv na změnu 

jmenovaného pojmu měla transpozice evropské směrnice MiFID do jmenovaného zákona 

v roce 2008. Následkem změn zavedených touto směrnicí se pojem burzy právně vyprázdnil a 

nadále se namísto pojmu „burza“ užívá pojem „organizátor regulovaného trhu“. 

Podstatné změny v posledním desetiletí zaznamenala oblast dohledu a regulace na 

úrovni evropské i národní. Změny a inovace na trhu s investičními nástroji si vyžádaly změny 

institucionálního uspořádání dohledu a regulace. Tyto změny v oblasti dohledu a regulace 

byly provedeny i v ČR. Jednotlivé sektorové orgány dohledu byly integrovány pod hlavičku 

České národní banky. Vznikl tak jeden mega-regulátor nad celým finančním trhem. Následně 

tento sektorový model v rámci ČNB byl přeměněn na model funkcionální. Zákonná úprava 

této oblasti zaostává za faktickým stavem. Je potřeba vytvořit zcela nový jednotný zákon pro 

oblast dohledu a regulace nad celým finančním trhem a zrušit současný nekvalitní zákon o 

dohledu v oblasti kapitálového trhu.  

Zákonnou úpravou provedenou transpozicí směrnice MiFID byla posílena 

samoregulace organizátorů regulovaného trhu, čímž se umožnilo pružněji reagovat na potřeby 

dynamicky se měnícího trhu s investičními nástroji. Samoregulace je oblastí, ve které spatřuji 

ještě některé nedostatky a nejasnosti. Zejména je třeba dát do souladu vnitřní předpisy 

organizátorů regulovaných trhů se zákonnou úpravu dohledu a vyjasnit tak otázku procesu 

ukládání sankcí a otázku ochrany adresátů sankcí.  

 


