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ÚVOD 

Burza cenných papírů je důleţitým dynamickým organizmem kapitálového trhu. 

Je rozhodujícím segmentem pro rozvoj akciových společností. Burza cenných papírů je  

syntézou mnoha činností, s tím souvisí mnohost subjektů, které se svými aktivitami 

podílejí na trzích organizovaných burzou. Z těchto důvodů lze burzu zkoumat z různých 

hledisek. S vývojem společenských vztahů se nutně měnil a stále mění i pojem burzy. 

Zejména v posledních letech došlo v chápání pojmu „burza cenných papírů“ k velkým 

proměnám. Proto jako stěţejní téma této diplomové práce je zvolen pojem burzy a jeho 

proměna v čase. Tato změna pojmu je způsobena různými faktory, které však spolu 

vzájemně souvisejí. Tyto faktory budou v práci popsány a v závěru pak bude jejich vliv 

na změnu pojmu burzy cenných papírů zhodnocen. 

 Jedním z faktorů, který nejvíce v konečném důsledku jmenovaný pojem 

ovlivnily, je právní úprava této oblasti. Nejvíce diskutovaným tématem v oblasti 

finančních trhů, jejichţ důleţitou součástí je téţ trh burzovní, je téma regulace a 

dohledu, a to nejen na úrovni národní, ale téţ celoevropské. Navíc regulace a dohled 

patří k  charakteristickým prvkům pojmu „burza“. 

Vzhledem k těmto skutečnostem je práce rozvrţena do tří částí. První část je 

nazvána Pojem „burzy“. V první kapitole této části je nastíněn vývoj burzovnictví, 

protoţe pro pochopení zmiňovaného pojmu je historický náhled nezbytný. Ve druhé 

kapitole je popsána problematika sloţitosti zkoumaného pojmu a v obecné rovině jsou 

popsány charakteristické prvky tvořící obsah pojmu „burza cenných papírů“. Ve třetí a 

čtvrté kapitole jsou popsány tyto prvky v souvislosti se dvěma burzami, které jako 

jediné dvě působí v současné době na území České republiky, tzn. Burza cenných 

papírů Praha, a.s. a RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s. 

Druhá část je věnována zákonné úpravě burzovních, resp. regulovaných trhů, je 

zde popsán vývoj této úpravy, a to od roku 1992 aţ po současnost. Největší pozornost je 

věnována zákonu č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, protoţe tento zákon 

je základní právní normou pro oblast, která je tématem této diplomové práce. Jeho 

postupnými novelizacemi se do burzovního trhu promítlo nejvíce změn, které vnímání 

pojmu „burza“ ovlivnily. 

Třetí část je zaměřena na regulaci a dohled. Je rozčleněna do tří kapitol. V první 

z nich je popsán průběh institucionálních změn regulace a dohledu a výkon dohledu. 



2 

 

Druhá kapitola této části je zaměřena na samoregulaci burzy, respektive organizátora 

regulovaného trhu. Popsáno je zde právní zakotvení samoregulace a v dalším oddíle pak 

její systém. V poslední kapitole jsou rozebrány některé problémy samoregulace, 

zejména proces ukládání sankcí a jeho zakotvení v Burzovních pravidlech BCPP.  
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 I. POJEM „BURZA“ 

1. Geneze burzovnictví  

1.1. Světový vývoj  

Pojem burzy a vývoj burzovní organizace trhu jsou od sebe neoddělitelné. 

Pokud má být pojem burzy a vůbec charakteristika burzy dobře pochopena, je 

nezbytné uvést hlavní linii historického vývoje této instituce. 

Instituce burzy prošla vývojem, který trval několik staletí. Burzovní trh se 

začal vyvíjet, aţ kdyţ se na trhu objevilo zastupitelné zboţí. Zpočátku to byly cenné 

papíry ve formě směnek.
1
  

Za určitého předchůdce současných burz můţeme označit tzv. „kupecká 

kolegia“ (college mercatorum). Tyto formy, které však ještě nemůţeme označit za 

burzy v dnešním slova smyslu, existovaly jiţ ve starověkém Římě.
2
 

S rozvojem řemesel a obchodů ve městech se během středověku rodily burzy 

v dnešním slova smyslu. Není divu, ţe pro vznik a vývoj burzovních trhů byla důleţitá 

italská města, zejména Benátky, Janov a Florencie. První burzovní trhy zde vznikaly 

jiţ ve 12. století. Místa, kde se schůzky obchodníků konaly, se ještě nenazývala 

burzou, ale „loggia“. Tento název byl odvozen od názvu italských konzulárních domů, 

tzv. loggií, v jejichţ okolí obchodníci uskutečňovali své obchody.
3
 Základem těchto 

obchodů byly obchody s mincemi a cennými papíry v podobě směnek, později také 

s dluţními úpisy. V tomto období ještě nebyly obchody s cennými papíry formálně 

organizovány, neexistovala burzovní legislativa a účastnit obchodu se mohl v podstatě 

kdokoli.
 4
   

S postupným rozvojem obchodu v 15. století se začaly organizovat trhy také  v 

dalších významných zemích západní Evropy, např. v Anglii, Francii a Belgii. Právě 

Belgie je spojena se vznikem pojmu burza. V Belgickém městě Bruggy se scházeli 

pravidelně kupci na obchodních schůzkách v domě bankéře Van de Beurse a odtud 

                                                 
1  Srov. Dědič, J. Burza cenných papírů a komoditní burza. 1. vydání. Praha:  Prospektum, spol. s r.o.,  
   1992, str. 19.  
2  Srov. Pavlát, V. Burzy cenných papírů. 1. vydání. Praha:   Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2003, 
    str. 10.   
3  Srov. Beneš, V., Musílek, P. Burzy a burzovní obchody. 1. vydání. Praha: Informatorium, 1991, str. 72. 
4  Srov. Veselá, J. Investování na kapitálových trzích. 1. vydání. Praha:  ASPI, a.s., 2007, str. 35. 
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pochází pojmenování těchto obchodních setkání - de beurse.
5
 Po úpadku Brugg se 

burzovní dění v r. 1440 přesouvá do Antverp. I nadále byly hlavním předmětem 

obchodu mince a směnky. V roce 1531 byla v Antverpách vybudována první burzovní 

budova. Postavení této reprezentativní budovy je povaţováno za určitý mezník ve 

vývoji burzovnictví.
6
  

 V období let 1531-1631 zaznamenalo burzovnictví rychlý rozvoj  paralelně s 

rozvojem trţního hospodářství v tehdejších vyspělých zemích. Burzy vznikaly hlavně 

ve Francii (Lyon 1546, Toulouse 1549, Paříţ 1563), Anglii (Londýn 1564-1567) a 

Německu (Hamburg 1558, Kolín nad Rýnem 1566, Lübeck 1605). V tomto období se 

začala výrazně měnit i tvář burzovních obchodů. Burzy začaly být institucionalizované, 

výrazně se omezil přístup na burzu, neboť vznikaly burzovní kluby a spolky. Tyto 

spolky stanovily poplatky za členství, za poskytování kurzových informací a za přístup 

na burzu. Obchodníci, kteří se sdruţovali v burzovních spolcích, začali vytvářet přesná 

pravidla pro obchodování.
7
 

 O vzniku moderních burz můţeme hovořit od roku 1631, kdy byla zaloţena 

amsterodamská burza. Právě na této burze se vyvinuly techniky moderních burzovních 

obchodů, zejména termínové obchody a burzovní spekulace, a to v souvislosti s novým 

druhem cenných papírů - akciemi a obligacemi.
8
 V souvislosti se zahraničním 

obchodem a stavbou lodí vznikaly v Holandsku na začátku 17. století první akciové 

společnosti. Předmětem jejich činnosti byl obchod s Indií. V roce 1602 vznikla 

sloučením těchto společností Ostindische compagnie, která získala monopol pro obchod 

s východní Indií. Na amsterodamské burze se jiţ tehdy začalo obchodovat s podíly této 

společnosti. S rozvojem trţních vztahů začal stoupat i význam burz a byly zakládány 

nové burzy, a to zejména v Anglii a USA. Burzovní obchody našly v 17. století 

uplatnění i v Japonsku. Rychlý hospodářský rozvoj v USA vedl i zde ke vzniku 

organizovaného trhu. Newyorská burza na Wall Street byla zaloţena v roce 1792. Zde 

                                                 
5  Srov. Dědič, J. Burza cenných papírů a komoditní burza. 1. vydání. Praha: Prospektum, spol. s r.o.,  
    1992, str. 20. 
6  Srov. Veselá, J. Investování na kapitálových trzích. 1. vydání. Praha: ASPI, a.s., 2007, str. 35. 
7  Srov. Veselá, J. Investování na kapitálových trzích. 1. vydání. Praha: ASPI, a.s., 2007, str. 36. 
8  Srov. Dědič, J. Burza cenných papírů a komoditní burza, 1. vydání. Praha: Prospektum, spol. s r.o.,  
    1992, str. 20. 
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se od počátku obchodovalo s cennými papíry. V průběhu 19. století byly v USA 

zakládány další burzy. 

 Vývoj na území Rakouska-Uherska v podstatě kopíroval vývoj světový.  Burza 

cenných papírů ve Vídni byla zaloţena patentem císařovny M. Terezie v roce 1771. 

Jednalo se o burzu s cennými papíry, valutami a devizami.
9
 Také v ostatních částech 

Evropy byly zakládány nové burzy, jejichţ funkce se postupně vyvíjely. Aţ do 19. 

století byl pro burzy typický jejich oddělený vývoj, způsobený obtíţnou a zdlouhavou 

komunikací. V průběhu 19. století zaţívaly trhy cenných papírů skutečný rozmach. 

Burzy měly značnou autonomii a poţívaly různých výsad, které jim propůjčovali 

panovníci. Samy burzy si rozhodovaly o tom, kdo se můţe stát jejich členem a samy si 

také stanovovaly burzovní pravidla. Teprve ve 2. polovině 19. století začalo vznikat 

vlastní burzovní zákonodárství. První belgický zákon pochází z roku 1867, zákon 

kantonu Curych vznikl v roce 1883 a německý burzovní zákon byl vydán v roce 1889. 

V USA na rozdíl od Evropy, byla státní regulace těchto trhů odmítána aţ do 30. 

let minulého století, kdy i ve Spojených státech začalo vznikat burzovní 

zákonodárství.
10

  

Vývoj ve 20. století byl zpomalen hospodářskou krizí a dvěma světovými 

válkami. K zásadnímu průlomu v dosavadním chápání burzovních obchodů dochází aţ 

v průběhu 70. a 80. let 20. století s rozvojem výpočetní a telekomunikační techniky. 

Charakteristickým rysem vývoje v tomto období bylo zdokonalení techniky burzovních 

obchodů, otevření nových segmentů trhů a zavedení derivátů jako nových finančních 

instrumentů. Tyto nové prvky v burzovnictví vyvolaly potřebu modernizace burzovního 

zákonodárství a potřebu posílení samoregulace burz cenných papírů. 

 

 

 

 

 

                                                 
 9  Srov. Veselá, J. Investování na kapitálových trzích. 1. vydání. Praha: ASPI, a.s., 2007, str. 37. 
10  Srov. Pavlát, V. Burzy cenných papírů. 1. vydání. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2003, 
      str. 107.  
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1.2. Vývoj českého burzovnictví 

 

           Historie českého burzovnictví sahá aţ do konce 18. století, kdy se po 

zaloţení Vídeňské burzy v roce 1771 objevily také v Čechách první, zatím neúspěšné, 

snahy o zaloţení burzy. Několik dalších pokusů o povolení samostatné české burzy 

proběhlo začátkem 19. století. Tyto snahy byly vyvolány spíše příkladem samostatných 

burz vznikajících v jiných částech tehdejšího Rakouska, neţ skutečnou potřebou 

fungování burzy v českých zemích. Ekonomické prostředí v českých zemích nebylo pro 

působení burzy ještě dostatečně zralé a faktická potřeba burzy jako vrcholného trţního 

orgánu zde nebyla. Na neúspěchy snah o zaloţení burzy v Čechách aţ do 60. let 19. 

století měla svůj vliv téţ nepruţnost státních institucí, které měly zaloţení burzy povolit. 

Postupný rozvoj průmyslové výroby v 19. století, nárůst objemu státních dluhopisů a 

rozvoj akciové formy podnikání vedly od poloviny století k novým iniciativám. Od roku 

1855 začala v Praze fungovat prozatímní burza, na které se obchodovalo se směnkami a 

měnami. Po několika neúspěšných pokusech byla v roce 1871 zaloţena Praţská burza 

pro zboţí a cenné papíry, jejíţ činnost byla právně zahájena 19. března konáním první 

valné hromady zakladatelů.
11

 Původně se zde obchodovalo s cennými papíry a 

zemědělskými plodinami. Velmi úspěšné bylo obchodování s cukrem. Pro tuto 

komoditu se první praţská burza stala klíčovým trhem pro celé Rakousko-Uhersko.
12

 

V roce 1892 se burza cenných papírů osamostatnila, a to v důsledku zaloţení 

samostatné plodinové burzy. Obchodování na praţské burze aţ do příchodu první 

světové války nenabylo větších rozměrů.
13

 Po dobu první světové války byly uzavřeny 

všechny burzy na území Rakouska-Uherska.  Po skončení války bylo obchodování na 

praţské burze obnoveno v roce 1919. Význam a stabilita praţské burzy rychle vzrůstaly. 

Díky tomu došlo k přílivu zahraničního kapitálu do české ekonomiky a tento pozitivní 

trend pokračoval aţ do roku 1929, kdy se i na praţské burze projevily důsledky pádu 

newyorské burzy.  

                                                 
11

  Srov. Štaif, J. Moderní podnikatelské elity – metody a perspektivy bádání. 1. vydání. Praha: Dokořán,      

     2007, str. 220-222.  
12  Srov. Dědič, J., Kouba J. Burzovní právo a burzovní obchody na komoditních burzách. 1. vydání. Praha:  

     Vysoká škola ekonomická v Praze, 1992, str. 10. 
13  Srov. Musílek, P. Trhy cenných papírů. 1. vydání. Praha: Ekopress, s. r. o., 2002, str. 52.  
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                   V roce 1938, po uzavření Mnichovské dohody, bylo obchodování na 

praţské burze pozastaveno a po skončení druhé světové války jiţ obnoveno nebylo.
14

 

Můţeme tedy konstatovat, ţe rozvoj českého burzovnictví byl na příštích zhruba 

padesát let násilně přerušen. 

 

1.3. Původ pojmu  

 

 Názory autorů dostupné literatury se na původ slova burza rozcházejí. 

Nejlépe to shrnuje Jitka Veselá, autorka publikací o kapitálovém trhu, kdyţ uvádí: „Pro 

vznik pojmu „burza“ existuje několik vysvětlení. Nejčastěji je původ pojmu burza 

odvozován od jména patricijské rodiny Van der Boerse
15

, která sídlila v Bruggách. 

Jednalo se o rodinu zabývající se obchodem, v jejímž domě se konaly schůzky prvních 

burzovních obchodníků. Z Brugg, kde se pojem burza začal zhruba v 15. století 

v uvedeném smyslu používat, se rozšířil do Antverp a později do celé Evropy. Podle 

dalšího názoru pochází slovo burza z řeckého slova „Bυρσα“, což bylo označení pro 

kožený měšec. Ten měla ostatně ve svém štítě zobrazen i zmíněná rodina Van der 

Boerse, čímž se obě vysvětlení vzájemně nevylučují. Třetí uváděné vysvětlení původu 

slova burza se pokouší daný pojem odvodit ze středověkého slova „bursae“, což bylo 

označení pro kupecké koleje“ 
16

 

 Téměř ve všech evropských zemích je uţíván pojem „burza“, a to 

v příslušných jazykových modifikacích: v Německu „Börse“, ve Francii „Bourse“, 

v Itálii „Borsa“, v Nizozemsku „Beurs“. Pouze v anglické terminologii se setkáváme 

s označením „Exchange“, jehoţ původ je odvozen od pojmu „směnka“, jakoţto prvního 

předmětu burzovních obchodů.
17

 

 

 

 

                                                 
14  Srov. Veselá, J. Investování na kapitálových trzích. 1. vydání. Praha: ASPI, a.s., 2007, str. 45 
15  Uvádí se rovněž jméno Van der Beurse. 
16  Veselá, J. Burzy a burzovní obchody – výchozí texty ke studiu. 1. vydání. Praha: Oeconomia, 2007,  
      str. 23.          
17  Srov. Dědič, J. Burza cenných papírů a komoditní burza. 1. vydání. Praha: Prospektum, spol. s r.o.,  
     1992, str. 17. 
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2. Charakteristické znaky tradiční burzy 

Definovat pojem burzy bylo vţdy velice obtíţné, a to ze dvou hlavních důvodů. 

Prvním důvodem je mnohoznačnost tohoto pojmu. Burzu můţeme chápat například 

jako určitý druh trhu, jako právnickou osobu organizující tento trh, jako schůzku 

obchodníků nebo jako místo, kde jsou uskutečňovány burzovní obchody. Pokud mluví o 

burze ekonom, má nejspíš na mysli burzovní trh. Hovoří-li o burze právník, má 

s největší pravděpodobností na mysli právnickou osobu, která burzovní trh organizuje. 

Navíc se tento pojem neustále vyvíjí, coţ je druhým důvodem jeho obtíţné 

definovatelnosti. O definici pojmu burzy se pokoušelo mnoho zákonodárců i autorů, 

kteří se touto problematikou zabývali. Jako příklad zde uvádím čtyři různé definice: 

 

„Burza je místo, kde se kupcové a prodavači cenných papírů mohou navzájem 

nalézti, aby prostřednictvím přísežných a oprávněných senzálů uzavírali své koupě a 

prodeje, a z kursovních listů tam denně vydávaných mohli zjistit cenu, za kterou se 

prodávaly všechny veřejné papíry předešlého dne“.
18

 

„Burza cenných papírů je právnickou osobou oprávněnou organizovat na 

určeném místě a ve stanovenou dobu prostřednictvím oprávněných osob poptávku a 

nabídku cenných papírů.“
19

 

„Burza je právnická osoba, která organizuje trh s investičními nástroji pro 

osoby oprávněné uzavírat burzovní obchody.“
20

 

„Burza je zvláštním způsobem organizované shromáždění subjektů, které se 

osobně tváří v tvář scházejí na přesně vymezeném místě (prezenční burza) nebo jsou 

propojeni prostřednictvím počítačové sítě bez obchodních schůzek (elektronická burza) 

a kteří obchodují s přesně vymezenými instrumenty (např. akcie, dluhopisy, podílové 

                                                 
18  Dědič, J. Burza cenných papírů a komoditní burza. 1. vydání. Praha: Prospektum, spol. s r.o., 1992,  
     str. 18. 
19  § 1 odst. 1 zákona č. 214/1992  Sb., o burze cenných papírů, 1. znění účinné k 31. 12. 1994. 
20  § 56 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ke dni 30. 6. 2008. 
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listy, plodiny, deriváty, devizy), přesně vymezeným způsobem, podle přesně vymezených 

pravidel a v přesně vymezeném čase.“ 
21

 

Výše uvedené definice nejsou dostačující a všeobsaţné. Nejsou v nich 

vyčerpávajícím způsobem zahrnuty všechny důleţité prvky pojmu burza. První definice, 

kterou obsahoval první pramen burzovního práva rakouského, patent Marie Terezie z  r. 

1761, chápe burzu jako druh trhu. Další dvě definice jsou příkladem legálních definic, 

které vymezují burzu jako právnickou osobu. Posledně citovaná autorka do své definice 

hledisko právní naopak nezahrnuje. 

Existuje mnoho dalších definic, přičemţ různé definice zdůrazňují tu či onu 

stránku tohoto pojmu. Pokud má být zodpovězena otázka, co je vlastně burza, resp. co 

byla, je nezbytné popsat charakteristické prvky zmiňovaného pojmu a jejich vývoj, tzn. 

popsat burzovní trhy, subjekty, které svou činností tyto trhy ovlivňují (personální 

prvek), zboţí, s nímţ se na těchto trzích obchoduje, kde (teritoriální prvek) a kdy 

(časový prvek) se tyto trhy konají, neboť místo a čas konání trhů má svůj specifický 

význam. Dalším charakteristickým prvkem pojmu burza je regulace burzovního dění, na 

které se podílí stát, regulatorní orgán i sama burza. Všechny tyto prvky našeho pojmu 

mají své zvláštnosti, tím diferencují burzovní trhy od trhů ostatních, a více či méně se 

v průběhu času vyvíjely aţ do dnešní podoby. 

Charakteristickými prvky pojmu burzy jsou: 

 burzovní trhy 

 subjekty burzovních trhů 

 zboţí neboli předmět burzovního trhu 

 čas a místo konání burzovního trhu 

 regulace burzovního trhu 

                 - v podobě právních předpisů 

                      - prostřednictvím regulatorního orgánu 

                      - prostřednictvím samoregulace burzy 

 

                                                 
21  Veselá, J. Investování na kapitálových trzích. 1. vydání. Praha: ASPI, a.s., 2007, str. 47. 
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Jmenované formy regulace nemají ostré hranice a vzájemně se prolínají, jelikoţ součástí 

burzovní legislativy jsou právní předpisy vydávané jak regulatorním orgánem, tak i 

vnitřní předpisy vydané burzou.  

 

2.1. Burzovní trhy 

 

 Burzovní trhy jsou součástí trhu kapitálového. Kapitálový trh je vedle trhu 

peněţního segmentem trhu finančního.
22

 Burza je tedy nepostradatelným subjektem 

finančního trhu. Burza jako vysoce organizovaná zvláštní forma trhu je institutem 

ekonomickým. Pro obchodování na burzovních trzích existují přesně vymezená 

pravidla. Je stanoven přesně vymezený čas pro tyto obchody, je standardizováno zboţí, 

které je předmětem těchto obchodů, a jsou stanovena přesná pravidla pro zúčtování 

těchto obchodů. Burzovní trhy organizuje právnická osoba soukromého nebo veřejného 

práva, která zde neobchoduje, pouze tyto trhy organizuje a řídí.
23

 

 Burzovní trhy se dělí na primární a sekundární. Na trh primární jsou přijímány 

prvotní emise cenných papírů. Na tomto trhu se uskutečňuje hlavní a původní funkce 

burzovních trhů, tzv. alokační funkce. Spočívá v přesunu volných finančních prostředků 

od přebytkových subjektů (tzv. investorů) k deficitním subjektům (tzv. emitentům), 

kterým umoţňuje alternativní způsob financování jejich dalšího rozvoje.
24

  

 Na sekundárním trhu probíhají obchody s cennými papíry, které byly emitovány 

jiţ dříve, a tyto cenné papíry jsou zde znovu a znovu obchodovány. Na tomto trhu jiţ 

emitenti nezískávají volné finanční prostředky. 

 Základní dělení burzovních trhů je na regulované a neregulované. Podmínky pro 

regulované trhy stanoví zákonná úprava, přičemţ burzovní pravidla mohou stanovit 

další podmínky. Podmínky pro neregulovaný trh jsou stanoveny pouze burzovními 

pravidly. 

  Burzovní trhy bývají strukturovány do jednotlivých trţních segmentů, které 

mohou být ještě dále děleny. Někdy se pro segmentaci trhu pouţívá výraz „architektura 

trhu“. Pro jednotlivé segmenty platí rozdílné poţadavky na parametry emise a na 

informační otevřenost emitentů.          

                                                 
22  Srov. Bakeš, M. Finanční právo. 4. aktualizované vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, str. 108. 
23  Srov. Pavlát, V. Burzy cenných papírů. 1. vydání. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2003,  
     str. 6-7. 
24  Srov. Veselá, J. Investování na kapitálových trzích. 1. vydání. Praha: ASPI, a.s., 2007, str. 51. 
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2.2. Subjekty burzovního obchodu 

  

Jeden z charakteristických rysů burzy spočívá v omezenosti subjektů, které 

mohou na burze obchodovat. Toto omezení znamená, ţe na burze mohou obchodovat 

pouze členové burzy.
25

 Na členském principu jsou zpravidla burzy organizovány. 

Členem burzy se můţe stát pouze osoba splňující přesně stanovené podmínky. O tom, 

kdo se stane členem burzy, rozhoduje burza prostřednictvím svého orgánu.
26

 

 Ostatní osoby, které chtějí na burze obchodovat, musejí vyuţít sluţeb členů 

burzy. Neúčastní se tedy obchodů na burze přímo, ale zprostředkovaně. Účastníky 

burzovních obchodů lze tedy rozlišovat na účastníky přímé a účastníky nepřímé. Přímé 

účastníky můţeme dále rozlišit na bankovní a nebankovní subjekty. Nebankovními 

subjekty jsou obvykle obchodníci s cennými papíry. 

Členové burzy obchodují na burze prostřednictvím svých reprezentantů, kterými 

jsou důvěryhodné, zkušené a kvalifikované fyzické osoby. 

 

2.3. Předmět burzovního obchodu 

 

Předmětem obchodu na burze je zboţí, které musí být vzájemně zastupitelné.  

Předpokladem zastupitelnosti je tzv. standardizace.
27

 Standardizace znamená přesné 

vymezení a sjednocení vlastností a určení minimálního mnoţství obchodovaného zboţí. 

Musí tak být stanoveny parametry kvalitativní i kvantitativní. „Konkrétně to znamená, 

že cenné papíry stejného druhu, z jedné emise, od jednoho emitenta, mají stejnou 

jmenovitou (nominální) hodnotu, stejné číselné označení, jsou s nimi spojena stejná 

práva a povinnosti, stejné způsoby a možnosti obchodování, stejná minimální 

obchodovatelná množství (loty), stejný způsob stanovení kurzu, stejný způsob 

vypořádání apod.“ 
28

 

Standardizací je umoţněno, ţe předmět obchodu nemusí být na burze přítomen.  

Omezenost a zvláštnost předmětu burzovního obchodování spočívá tedy v jeho 

zastupitelnosti, kvalitativní a kvantitativní standardizaci a jeho nepřítomnosti na burze. 

                                                 
25  Srov. Pavlát, V. Burzy cenných papírů. 1. vydání. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2003 
     str. 7. 
26  Srov. Veselá, J. Investování na kapitálových trzích. 1. vydání. Praha: ASPI, a.s., 2007, str. 48. 
27  Srov. Pavlát, V. Burzy cenných papírů. 1. vydání. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.,  
     2003, str. 6. 
28  Veselá, J. Investování na kapitálových trzích. 1. vydání. Praha: ASPI, a.s., 2007, str. 48. 



12 

 

 Podle předmětu burzovního obchodu můţeme burzy klasifikovat takto: 

 peněţní (cenných papírů, devizové, futures, opční) 

 zboţové neboli komoditní 

 sluţeb
29

 

Existují burzy všeobecné, kde se obchoduje s různými druhy zboţí a burzy 

specializované, které se zaměřují na určité druhy zboţí. 

Na burzách cenných papírů jsou tradičním zboţím cenné papíry. Nejčastějšími 

cennými papíry obchodovanými na burze jsou akcie a obligace neboli dluhopisy. 

Novějším a tudíţ modernějším předmětem obchodu na burze jsou finanční deriváty. Do 

této skupiny odvozených instrumentů finančního trhu bývají řazeny futures, opce a 

swapy.
30

  Uvedené předměty burzovního obchodu, tzn. cenné papíry a finanční deriváty, 

jsou označovány souhrnným názvem investiční nástroje. 

 

2.4. Čas a místo burzovního obchodu 

Burzovní obchody se konají na burze v určitém čase. Dalším charakteristickým 

znakem pojmu burza je tedy určení místa a času. 

 Kaţdá burza si stanoví tzv. burzovní dny, tzn. pracovní dny, ve kterých se na 

burze obchoduje. Dále burza stanoví harmonogram burzovního dne. Obvykle bývá 

harmonogram burzovního dne stanoven kompetentním orgánem burzy na počátku roku. 

Jeho obsahem je přesné časové rozvrţení burzovního dne.
31

 

 S rozvojem telekomunikační a výpočetní techniky dochází k oslabování 

teritoriálního prvku. Jiţ bylo zmíněno, ţe jedním z charakteristických znaků pojmu 

burza je skutečnost, ţe burzovní obchody se konají na burze. Zhruba do 19. století se 

burzy v jednotlivých zemích vyvíjely odděleně. Tato oddělenost byla způsobena mimo 

jiné obtíţnou a zdlouhavou komunikací mezi burzami v různých zemích. K výměně 

informací, zejména mezi jednotlivými národními burzami v západní Evropě, docházelo 

prostřednictvím korespondence, která byla dopravována posly. Komunikaci také 

                                                 
29  Pavlát, V. Burzy cenných papírů. 1. vydání. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2003,  
     str. 14-15.    
30  Srov. Bakeš, M. a kol. Finanční právo. 4. aktualizované vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, str. 589. 
31  Srov. Veselá, J. Burzy a burzovní obchody – výchozí texty ke studiu. 1. vydání. Praha: Oeconomica,     
     2007, str. 17.  
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zprostředkovávali obchodní cestující, kteří předávali informace získané během svých 

cest.
32

 Od 19. století začínají burzy komunikovat prostřednictvím telekomunikační a 

později výpočetní techniky. Tento způsob komunikace byl odstartován vynálezem 

telegrafu. S vývojem telekomunikační technologie během 19. stol. se začaly postupně 

vytvářet mezinárodní trhy. 

Silná vlna elektronizace zasáhla burzovní trhy v 90. letech 20. století. V této 

době došlo k rozhodujícímu průlomu v aplikaci počítačů na evropských burzách. Tento 

trend mění burzu prezenční, kdy se obchodníci setkávají za účelem obchodu 

v prostorách burzy na tzv. „parketu“, na burzu elektronickou, kdy obchodníci spolu 

komunikují elektronicky a nejsou fyzicky přítomni v budově burzy. I na burzách, kde je 

zachováno obchodování na parketu, tedy v prostorách burzy, probíhá obchodování 

pomocí výpočetní techniky. Obchodníci se tedy přestávají scházet v prostorách burzy a 

obchody se začínají uzavírat elektronickou cestou. Elektronizace burzovních obchodů 

znamená rozhodující průlom v chápání pojmu burzy, a to nejen z hlediska místního 

vymezení. Nicméně kaţdá burza má svou budovu, kde sídlí její orgány a zaměstnanci, 

kteří zajišťují celkový chod burzovních obchodů. Následně jsou uvedeny názory autorů, 

kteří se ve svých dílech zabývají tématem burzovnictví: 

 

„…i v případě elektronické burzy existuje burzovní budova nebo budovy, ve 

kterých je soustředěno počítačové zpracování objednávek, koncentrace poptávky a 

nabídky, shromáždění, zpracování a následná distribuce nejrůznějších burzovních 

informací a ve kterých sídlí burzovní orgány.“ 
33

 

 

„Vývoj obchodování na burzovním trhu, zejména pak využívání výpočetní 

techniky při uzavírání obchodů, však v průběhu 20. stol. zpochybnil základní znak 

burzovního obchodu – jeho uzavření na burze (na burzovním shromáždění). 

 Existuje-li technické zařízení umožňující uzavření burzovního obchodu pomocí 

dálkového přenosu dat a za využití výpočetní techniky, není vůbec nutné, aby osoba 

uzavírající obchod byla ve stanovené burzovní době přítomna v burzovní místnosti, 

                                                 
32  Srov. Pavlát, V. a kol. Kapitálové trhy. 2. vydání. Praha: Professional Publishing, 2005, str. 53. 
33   Veselá, J. Burzy a burzovní obchody – výchozí texty ke studiu. 1. vydání. Praha: Oeconomia, 2007,        
       str.17. 
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protože se obchodu může účastnit pomocí terminálu umístěného kdekoliv, pokud je 

napojen na centrální počítač burzy. 

 V odborné literatuře byl učiněn pokus spatřovat současnou přítomnost 

smluvních stran na burze v tom, že jsou napojeny na centrální počítač umístěný na 

burze. Tento názor byl však odmítnut. V zákonodárství některých států byla tato situace 

výslovně řešena tak, že obchody takto uzavřené byly výslovně za burzovní obchody 

prohlášeny.“
34

 

 

2.5. Regulace burzovního obchodu 

 

Pro hladký a bezvadný průběh fungování burzovních trhů je nezbytné stanovit 

jasná pravidla a vymezit tak jasné hranice, ve kterých se mohou účastníci burzovního 

trhu pohybovat. Tyto hranice jsou stanoveny souborem právních norem, které 

označujeme jako burzovní právo. Burzovní právo není samostatným odvětvím právním, 

nýbrţ je součástí práva finančního. Je tvořeno právními normami různé právní síly. 

Zahrnuje v sobě jak normy práva hmotného, tak i práva procesního. Pravidla burzovní 

ho obchodu jsou vytvářena státem prostřednictvím moci zákonodárné, regulatorním 

orgánem a burzou. 

 

2.5.1. Státní regulace 

 

 Nejvyšší právní sílu mají právní předpisy, které jsou vydávány, resp. přijímány 

ve formě zákona. Stát v roli zákonodárce vymezuje tvorbou zákonů základní pravidla, 

která jsou následně konkretizována v předpisech niţší právní síly. Tvorbou zákonů je 

uplatněn vliv státu na činnost burzy. 

Obdobně jako v jiných oborech práva musí zákonodárce při přijímání zákona 

respektovat poţadavky vyplývající z Ústavy ČR a ostatních ústavních zákonů tvořících 

tzv. ústavní pořádek. 

Je nutné respektovat zejména čl. 4, odst. 1 Listiny základních práv a svobod, 

který stanoví, ţe povinnosti mohou být ukládány pouze na základě zákona. Nicméně 

                                                 
34  Dědič, J. Burza cenných papírů a komoditní burza. 1. vydání. Praha: Prospektum, spol. s r.o., 1992, 
     str. 97. 
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povinnosti mohou být ukládány, resp. konkretizovány za splnění určitých podmínek i 

právními předpisy niţší právní síly (tzv. sekundárními právními předpisy). Sekundární 

právní úprava proto musí být secundum et intra legem, tzn., ţe musí být kumulativně 

splněny tři podmínky:   

 musí mít zákonný podklad 

 nesmí překročit meze zákona 

 k vydání takového předpisu musí existovat konkrétní zmocnění v zákoně  

Zákonodárce v daném zákoně tedy přímo zmocní konkrétní subjekt k tomu, aby 

upravil některé záleţitosti podrobněji. V oblasti burzovního práva jsou takovými 

subjekty zejména regulatorní orgán a burza. 

 

2.5.2. Regulace regulatorním orgánem 

 

 V souvislosti s burzovním právem jiţ bylo řečeno, ţe stát reguluje burzovní trhy 

prostřednictvím moci zákonodárné tvorbou zákonů. Dále stát uplatňuje svůj vliv na 

burzovní dění prostřednictvím regulatorního orgánu, na který přenese část své 

pravomoci. Regulatorní orgán se podílí na regulaci burzovního obchodu v oblasti 

primární i sekundární legislativy a vykonává dozor, resp. dohled nad burzovními trhy. 

V oblasti primární legislativy spolupracuje s navrhovatelem zákona, kterým je většinou 

ministerstvo financí. V oblasti sekundární legislativy je regulatorní orgán na základě 

zákonných zmocnění oprávněn vydávat právní předpisy k provedení zákona ve formě 

vyhlášek. 

 

2.5.3. Regulace burzou 

 

Část regulační pravomoci je přenechána burze. Pravidla stanovená zákonem, 

pokud je k tomu zákonem zmocněna, konkretizuje burza ve svých vnitřních předpisech.   

  Do skupiny předpisů přijímaných burzou můţeme zařadit základní dokumenty 

upravující vznik burzy (nejčastěji je to zakladatelská smlouva, v případě zaloţení burzy 

státem je to dekret), burzovní řád a stanovy neboli statut burzy. Stanovy musí obsahovat 

zákonné poţadavky jako např. firmu a sídlo společnosti, předmět podnikání, 
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organizační strukturu aj.
35

 Obchodní činnost upravují vnitřní předpisy burzy, kterými 

jsou obvykle tzv. burzovní pravidla. Burzovní pravidla jsou nejrozsáhlejším burzovním 

předpisem, obsahují jak normy práva hmotného, tak i normy práva procesního. 

Vnitřní předpisy burzy upravují široký okruh otázek, zejména: 

 

 podmínky členství a výši členských poplatků 

 pravidla obchodování v jednotlivých trţních segmentech 

 podmínky přijetí investičních nástrojů v jednotlivých trţních segmentech 

 druhy burzovních obchodů 

 způsob vypořádání 

 pravidla kontrolní činnosti burzy 

Burzovní pravidla schvaluje obvykle burzovní komora. Při svém vzniku nebo 

změně mohou podléhat schválení regulatorního orgánu. Burzovní pravidla musí být 

neustále aktualizována vzhledem k dynamickému vývoji v oblasti burzovních trhů. 

Navíc do burzovních pravidel musejí být promítnuty novelizace zákonů. I v případě 

burzovní legislativy platí secundum et intra legem, neboť se jedná o předpisy niţší 

právní síly. Burza stejně jako regulatorní orgán vykonává dohled nad subjekty, které se 

podílejí na burzovních obchodech. 

 

3. Burza cenných papírů Praha, a.s. 

  

 Po padesátileté odmlce, způsobené druhou světovou válkou a totalitním 

reţimem, navázala praţská burza na svou bohatou a úspěšnou tradici. Z kruhů Státní 

banky československé vzešla iniciativa zaloţit burzu cenných papírů. Přípravný výbor 

pro zaloţení burzy vznikl v květnu 1991. Nová společnost, kterou tvořilo osm 

bankovních domů, se v srpnu 1992 transformovala na zájmové sdruţení Praţské burzy. 

Burza cenných papírů byla zaloţena zakladatelskou smlouvou ze dne 24. července 

                                                 
35  Srov. § 173 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  
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1992, v souladu se zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem a zákonem č. 

214/1992 Sb., o burze cenných papírů.  Tuto smlouvu podepsalo dvanáct 

československých bank a pět nezávislých obchodníků s cennými papíry. Podle zákona 

č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, burza obdrţela povolení ministerstva financí.
36

 

 Burza vznikla dnem zápisu do obchodního rejstříku při Obvodním soudu pro 

Prahu 1 dne 24. listopadu 1992. Stala se tak právním nástupcem zájmového sdruţení 

Burza cenných papírů v Praze. Pro Burzu cenných papírů byla zvolena právní forma 

akciové společnosti ve smyslu ustanovení obchodního zákoníku s modifikací uvedenou 

v zákoně o burze cenných papírů.      

 Obchody na burze byly zahájeny dne 6. dubna 1993, kdy proběhla první 

obchodní transakce v novodobé historii praţské burzy.
37

 Vzhledem k dlouhé absenci 

burzovnictví u nás se tvůrci burzovní legislativy a zakladatelé burzy inspirovali 

zahraniční zkušeností a praxí. 

 

3.1. Segmentace trhu  

 

Téměř po celou dobu své existence měla BCPP trh rozdělen na tři segmenty. 

Jednalo se o trh hlavní, vedlejší a volný.  Ke změně struktury trhu došlo na základě 

transpozice směrnice MiFID do ZPKT.  V souladu se ZPKT  má BCPP od 1. prosince 

2008 novou strukturu trhu. V rámci regulovaného trhu BCPP organizuje trh hlavní a trh 

volný. Oba tyto trhy jsou v souladu s ustanovením § 64 ZPKT trhy oficiálními. V rámci 

neregulovaného trhu BCPP organizuje trh MTF.
38

 To jí umoţňuje ustanovení § 69 

ZPKT. Pro tento trh se pouţívá několik názvů, a to mnohostranný obchodní systém 

(MOS), vícestranný obchodní systém (VOS) nebo multilateral trading facility (MTF). 

 

3.2. Účastníci trhu 

 

Burza cenných papírů Praha je zaloţena na členském principu. To znamená, ţe 

na burze mohou obchodovat pouze členové burzy. Kromě členů burzy má oprávnění k 

                                                 
 
36  Rubek, J., Školout, J. Cenné papíry a burzovní předpisy. 1. vydání. Říčany: Scientia, 1993, str. 10.  
37  Veselá, J. Investování na kapitálových trzích. 1. vydání. Praha: ASPI, a.s., 2007, str. 10. 
38  Srov. Výroční zprávu BCPP za rok 2008, str. 12. 
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obchodování na burze Česká republika prostřednictvím Ministerstva financí a Česká 

národní banka. Členové burzy mohou na burze obchodovat na základě kladného 

vyřízení jejich ţádosti o členství. Ministerstvu financí a České národní bance vyplývá 

oprávnění uzavírat burzovní obchody přímo ze zákona. 

 

„Účastníkem regulovaného trhu může být 

  

a) obchodník s cennými papíry a zahraniční osoba s povolením 

zahraničního orgánu dohledu k poskytování investičních služeb, nebo 

b) jiná osoba, která 

1. je důvěryhodná a odborně způsobilá, 

2. má dostatečnou schopnost a způsobilost obchodovat, 

3. má vhodné předpoklady a 

4. disponuje dostatečnými finančními zdroji, zejména s ohledem na zajištění 

vypořádání obchodů.“
39

 

 Citované ustanovení obsaţené v ZPKT je základním zákonným poţadavkem pro 

členství na burze, které je pak konkretizováno vnitřními předpisy burzy. 

Podmínky členství, práva a povinnosti členů burzy, poţadavky na odbornost 

osob, kterých členové burzy vyuţívají ke své činnosti, podmínky pro vznik, postoupení 

a zánik členství na burze a řízení s tím související upravují Burzovní pravidla část II. 

K úpravě těchto otázek burzu zmocňuje ustanovení § 63 ZPKT.  

Zájemci o členství na burze ţádají burzu prostřednictvím písemné ţádosti 

adresované burzovní komoře. K ţádosti musí být připojen doklad o zaplacení poplatku 

za podání ţádosti o členství. Podle Poplatkového řádu burzy účinného k 1. červenci 

2010 činí 10 000 Kč. Pokud není ţadatel za člena burzy přijat, poplatek se nevrací.  

K ţádosti musí být přiloţeny další doklady, např. originál nebo úředně ověřená kopie 

výpisu z obchodního rejstříku, který nesmí být starší neţ jeden měsíc, doklad o povolení 

                                                 
39  § 63 odst. 4 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
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k poskytování investičních sluţeb a další.
40

 Náleţitosti ţádosti a doklady, které musí být 

k ţádosti připojeny, jsou definovány v Burzovních pravidlech. 

  Burzovní komora ţádost postoupí výboru pro členské otázky, který má za úkol 

ţádost projednat a posoudit všechny skutečnosti. Na základě doporučení tohoto výboru 

burzovní komora rozhodne o přijetí či nepřijetí ţadatele za člena burzy. Na udělení 

členství nemá ţadatel právní nárok. 

 Členové burzy musejí splňovat po celou dobu členství na burze obecné 

podmínky členství.
41

 Podmínky členství Burzovní pravidla vymezují pozitivním i 

negativním způsobem, např.: „Členem burzy nemůže být osoba, ve které byla zavedena 

nucená správa.“ 
42

 

 Člen burzy jedná na burze vţdy vlastním jménem
43

 prostřednictvím zkušené, 

důvěryhodné a kvalifikované osoby. V současné době má BCPP dvacet členů, přičemţ 

dva z nich jsou zároveň akcionáři Burzy cenných papírů Praha, a.s.
44

                                           

BCPP má zákonem stanovenou povinnost pravidelně zasílat České národní 

bance změny v seznamu členů burzy.
45

 

 

3.3. Předmět obchodu  

 

BCPP organizuje regulovaný trh s investičními nástroji.    

 „Předmětem obchodu na burze jsou cenné papíry a další investiční nástroje 

přijaté k obchodování na burze v souladu se zákonem a Burzovními pravidly.“ 
46

 

Výčet investičních nástrojů je stanoven  v ustanovení § 3 ZPKT. 

 Na BCPP se obchoduje s celou řadou investičních nástrojů. Jsou jimi  akcie, 

dluhopisy státní i korporátní, futures, investiční certifikáty, waranty a odtrţené kupony. 

Zboţí, se kterým se na burze obchoduje od jejího počátku, jsou akcie a dluhopisy. 

K těmto dvěma investičním nástrojům se v relativně krátké době přidaly podílové listy. 

Mladšími investičními nástroji jsou investiční certifikáty, futures a waranty, s nimiţ se 

                                                 
40  Srov. čl. 6 odst. 2 písm. a), d) Burzovních pravidel část II., Pravidla členství.  
41   Srov. čl. 3 odst. 2 Burzovních pravidel část II., Pravidla členství. 
42  čl. 4 odst. 7 Burzovních pravidel část II., Pravidla členství.  
43  Srov. čl. 3 odst. 1 Burzovních pravidel část II., Pravidla členství. 
44  Srov. Seznam členů burzy. *online+. Dostupné z: 
     < http://www.pse.cz/Clenove-Burzy/>. Nahlíženo 10. 11. 2010. 
45   Srov. § 63 odst. 5 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších           
      předpisů.  
46  čl. 4 odst. 1 Burzovních pravidel část I., Pravidla obchodování. 

http://www.pse.cz/Clenove-Burzy/


20 

 

na praţské burze obchoduje od konce roku 2006.
47

 S odtrţenými kupony státních 

dluhopisů, které patří mezi novinku na BCPP, se obchoduje na volném trhu od července 

roku 2009.
48

 

 Na oficiálním trhu burzy se obchoduje pouze s akciemi, dluhopisy a cennými 

papíry zastupujícími akcie.
49

 S investičními nástroji, které nejsou cennými papíry (např. 

futures), se obchoduje na speciálním trhu. Jiţ bylo zmíněno, ţe zboţí obchodované na 

burze musí být zastupitelné a zaměnitelné. K zastupitelnosti se vyjadřují Burzovní 

pravidla takto.: „Cenné papíry jsou přijímány podle jednotlivých emisí. Emisí se rozumí 

vzájemně zastupitelné cenné papíry. Emise může být vydána jednorázově nebo 

v tranších. Tranší emise se rozumí cenné papíry zastupitelné s původní emisí, které se 

liší od původní emise dnem vydání.“
50

 Zboţí není na burze přítomno, a aby se zboţí 

stalo předmětem burzovního obchodu, musí být k obchodování přijato v souladu se 

zákonem a Burzovními pravidly. 

 

3.4. Čas a místo obchodu 

 

Burzovní obchody se konají v přesně vymezenou dobu. Rovněţ BCPP má 

přesně stanoveny burzovní dny prostřednictvím kalendáře burzovních dní a časový 

harmonogram burzovního dne. Kalendář burzovních dní i časový harmonogram dne 

jsou zveřejněny na internetových stránkách BCPP. Burzovní dny jsou pracovní dny a 

neburzovní dny jsou dny pracovního klidu. Časový harmonogram burzovního dne je 

závazným časovým rozvrţením burzovního dne. Schvalování kalendáře burzovních dní 

a časového harmonogramu burzovního dne je v kompetenci burzovní komory, která oba 

harmonogramy schvaluje na rok dopředu. Na burze se obchoduje od pondělí do pátku, 

tzn. kaţdý pracovní den. Podle kalendáře burzovních dní schváleného na rok 2011 se v 

období od 1. ledna do 30. prosince uskuteční 253 burzovních dní.
51

 

                                                 
47  Srov. Výroční zprávu BCPP za rok 2006, str. 3. 
48  Srov. Výroční zprávu BCPP za rok 2009, str. 70. 
49  Srov. § 65 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění  
     pozdějších předpisů. 
50  čl. 1, odst. 3 Burzovních pravidel část V., Podmínky přijetí cenného papíru k burzovnímu obchodu     
     na volném trhu burzy. 
51  Srov. kalendář burzovních dní na rok 2011. *online+. Dostupné z:          
      <http://www.pse.cz/Clenove-Burzy/>. Nahlíženo 20. 11. 2010. 

http://www.pse.cz/Clenove-Burzy/
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Dalším jiţ v obecné rovině zmiňovaným charakteristickým znakem pojmu burzy 

je tzv. teritoriální prvek. Ani na BCPP se jiţ obchodníci nescházejí v prostorách 

burzovní budovy za účelem uzavřením obchodu. Dnes se jiţ burzovní obchody uzavírají 

prostřednictvím automatizovaných obchodních systémů.  

 „Na burze se používá způsob obchodování založený na elektronickém 

zpracování objednávek/instrukcí.“
52

 

Pro automatizovaný obchodní systém pouţívaný na BCPP byl vzorem systém 

Lyonské burzy ve Francii. Tento byl původně dodán Asociací francouzských burz a 

zprovozněn za pomoci týmu francouzských odborníků.
53

  

Na BCPP se tedy uzavírají, registrují a vypořádávají burzovní obchody pomocí 

automatizovaného obchodního systému. Osoby, jejichţ prostřednictvím člen burzy 

obchoduje, mají přístup do automatizovaného obchodního systému zajištěn přístupovým 

heslem. Přestoţe se obchodníci nesetkávají při uzavírání burzovních transakcí osobně 

v budově burzy, jsou s budovou a mezi sebou navzájem spojeni počítačovou sítí. 

Nicméně ostatní dění se stále odehrává v určitém místě, a to v budově burzy, protoţe 

zde sídlí odborný a administrativní personál a především orgány burzy, které rozhodují 

o důleţitých věcech týkajících se burzovního obchodování. V budově burzy je např. 

rozhodováno o přijetí členů burzy, o přijetí investičních nástrojů na burzovní trh apod. 

Z uvedených skutečností lze vyvodit, ţe teritoriální prvek byl zavedením 

automatizovaného obchodního systému výrazně oslaben. 

 

 

 

 

                                                 
52  čl. 9 Burzovních pravidel část I., Pravidla obchodování. 
53  Rubek, J., Školout, J. Cenné papíry a burzovní předpisy. 1. vydání. Říčany: Scientia, 1993, str. 11. 
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4. RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s. 

 

Akciová společnost RM-systém působila v letech 1993-2008 jako jediný 

organizátor mimoburzovního trhu s cennými papíry v ČR. Vznikla v souvislosti 

s kupónovou privatizací. Transformovala se totiţ z registračních míst pro kupónové 

kníţky pouţívané v kupónové privatizaci.
54

 RM-S byl zaloţen Podnikem výpočetní 

techniky, a. s., na základě zakladatelské listiny ze dne 10. prosince 1992.
55

 Vznikl 

zápisem do obchodního rejstříku 28. ledna 1993 a 24. května 1993 zahájil svou 

činnost.
56

 

RM-S jako organizátor mimoburzovního trhu neměl v době svého vzniku svůj 

samostatný zákon, jak tomu bylo u BCPP. Podkladem pro jeho zaloţení a následnou 

činnost byl zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech. V roce 2004 se úprava 

mimoburzovního trhu transformovala do nově vzniklého zákona o podnikání na 

kapitálovém trhu. 

Na základě transpozice evropské legislativy MiFID do ZPKT se přestal 

regulovaný trh dělit na burzovní a mimoburzovní. Pro oba regulované trhy byl zaveden 

jednotný právní reţim a pro organizátory regulovaného trhu bylo zpřístupněno označení 

„burza cenných papírů“.
57

 Zároveň byly rozvolněny podmínky pro udělení povolení 

k činnosti burzy, resp. organizátora regulovaného trhu.
58

 

RM-S jako jediný subjekt v ČR vyuţil změny právní úpravy v oblasti 

regulovaných trhů. V prosinci 2008 změnil pravidla přístupu k obchodování a v jeho 

názvu se objevilo označení „burza cenných papírů“ v souladu s ustanovením § 53 

ZPKT. Tím BCPP ztratila svůj monopol na organizování burzovního trhu a v ČR jsou 

tedy od 1. prosince 2008 burzy dvě, a to Burza cenných papírů Praha, a.s. a RM-

SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.
59

 

 

 

                                                 
54  Srov. Veselá, J. Investování na kapitálových trzích. 1. vydání. Praha: ASPI, a.s., 2007, str. 96. 
55  Srov. § 1 Stanovy RM- S. 
56  Srov. Výroční zprávu RM-S za rok 1996, str. 9. 
57  Srov. § 53 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. 
58  Srov. § 38 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. 
59   Srov. Výroční zprávu RM-S za rok 2008, str. 7. 
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4. 1. Segmentace trhu 

 

Od zahájení činnosti  RM-S v roce 1993 se obchodovalo pouze na regulovaném 

trhu. Teprve v srpnu 2005 byl otevřen trh volný, který představuje trh neregulovaný.
60

 

Po přeměně RM-S na burzu CP v roce 2008 zůstala tato základní segmentace trhu  

zachována a byly pouze sladěny poţadavky pro tyto trhy ve vnitřních předpisech burzy 

RM-S tak, aby odpovídaly nové zákonné úpravě. Je nutno dodat, ţe volný trh je trhem, 

který zákon definuje jako mnohostranný obchodní systém, s cílem sjednotit terminologii 

s přímo účinným nařízením ES. Pro obchodování na volném trhu RM-S jsou podmínky 

volnější v porovnání s trhem regulovaným. Jedná se o podmínky přijetí cenných papírů 

k obchodování a informační povinnosti emitentů. Pravidla pro přijetí CP na volný trh 

jsou upravena vnitřními předpisy burzy. Zákon pouze stanoví povinnost ORT podmínky 

pro volný trh upravit. 

 Regulovaný trh RM-S se v současné době dělí na oficiální, standardní a 

speciální, a to podle investičních nástrojů, které jsou v těchto jednotlivých segmentech 

regulovaného trhu obchodovány.
61

 

 

4.2. Zákazníci RM-S 

 

Mimoburzovní trh organizovaný RM-S fungoval od počátku jeho vzniku na 

zákaznickém principu. Byly rozlišovány dvě skupiny zákazníků mimoburzovních 

obchodů. První skupinou byli tzv. zvláštní zákazníci. Druhou skupinou byli běţní 

zákazníci. Obě tyto skupiny mohly na trh vstoupit bez jakéhokoli zprostředkování. 

Od 1. prosince 2008 byla v důsledku zákonných poţadavků a v souvislosti s 

transformací RM-S na českou burzu  modifikována  pravidla přístupu k obchodování na 

úrovni zákona i na úrovni vnitřních předpisů. Podkladem pro pravidla přístupu na trh je 

ustanovení § 63 ZPKT. Konkrétní vymezení předpokladů pro přístup na trh obsahují 

vnitřní předpisy burzy RM-S, konkrétně Pravidla přístupu. Přístup do automatizovaného 

obchodního systému RM-S mají licencovaní obchodníci s cennými papíry, úvěrové 

instituce a ostatní fyzické či právnické osoby, které splňují podmínky stanovené 

                                                 
60  Srov. Výroční zprávu RM-S za rok 2005, str. 3.  
61  Srov. čl. 8 odst. 1 Pravidla obchodování regulovaného trhu RM-S. 
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Pravidly přístupu. Tato skupina subjektů je oprávněna podávat pokyny přímým 

přístupem na regulovaný trh v souladu s Pravidly pro podávání pokynů. Pro všechny 

tyto subjekty je v Pravidlech přístupu uţíván jednotný pojem „účastník“.
62

 

Ostatní investoři nemají přímý přístup na regulovaný trh a musejí zadávat své 

pokyny prostřednictvím licencovaného obchodníka, který má se společností uzavřenou 

smlouvu o přístupu na trh české burzy RM-S. Tato změna byla zavedena především 

z důvodu zvýšení ochrany těchto osob. Ochrana investorů je právě jedním ze základních 

cílů směrnice MiFID.
63

 Pro tuto skupinu investorů se v Pravidlech přístupu uţívá pojmu 

„běţný zákazník“.
64

 

 Přestoţe byla provedena změna pravidel přístupu do obchodního systému RM-S, 

nelze v případě této burzy hovořit o členském principu. I po provedených změnách je 

zachován princip zákaznický. Tento princip umoţňuje obchodovat v podstatě kaţdé 

právnické i fyzické osobě na trhu burzy. Pro českou burzu RM-S je zákaznický princip 

vhodnější zejména proto, ţe je zaměřena na drobné a střední tzv. retailové investory. 

 

4.3. Předmět obchodů 

 

Obchodní systém burzy RM-S umoţňuje obchodování s celou řadou investičních 

nástrojů. S tradičními investičními nástroji, jimiţ jsou akcie, dluhopisy a podílové listy 

se obchodovalo uţ v počátečním období existence společnosti RM-S. V úplném počátku 

se obchodovalo především s akciemi vzešlými z kupónové privatizace. Od srpna 2007 

se okruh IN rozšířil o investiční nástroje derivátového typu, a to o waranty a pákové 

certifikáty.
65

 Od května následujícího roku se mohlo obchodovat také s investičními 

certifikáty. RM-S obchoduje nejen s tuzemskými, ale také se zahraničními cennými 

papíry. Obchodují se zde i akcie, s nimiţ se neobchoduje na BCPP. Jsou to například 

 akcie společností Tatra, Vítkovice nebo Siemens. 

                                                 
62  Srov. čl. 8 odst. 1 písm. b) Pravidla přístupu RM-S. 
63

  Srov. 37. důvod k přijetí Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze   
     dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů, o změně směrnice Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a       
     směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení směrnice Rady 93/22/EHS, ve znění  
     směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/31/ES , uveden v úvodu této směrnice 
64

  Srov. čl. 10  Pravidel přístupu RM-S.  
65   Srov. Výroční zprávu RM-S za rok 2009, str. 4. 
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„S nabytím účinnosti ustanovení MiFID a možnosti se domáhat jeho účinků 

k 31. 10. 2007, požádal RM-SYSTÉM Českou národní banku o změnu Pravidel 

obchodování, která mu výrazně umožnila rozšířit spektrum investičních nástrojů 

přijímaných na volný trh organizovaný RM-SYSTÉM. V současné době je tak RM-

SYSTÉM oprávněn organizovat trh…s investičními nástroji uvedenými v § 3 odst. 1 

písm. a), b) a d) pokud jsou cennými papíry“.
66

 

Všechny investiční nástroje musí být na trh RM-S přijaty podle stanovených 

pravidel. Přijetí můţe být uskutečněno v podobě primární emise, pak se jedná se o trh 

primární, nebo v podobě duálního listingu, pak jde o trh sekundární. Většina 

investičních nástrojů je obchodována právě na tomto trhu sekundárním, který je určen 

ke zhodnocování volných finančních prostředků investorů. Primární trh má funkci 

odlišnou, je určen k alokaci finančních prostředků, má tedy funkci alokační a je 

nástrojem rozvoje akciových společností. 

 

4.4.  Čas a místo obchodu 

 

Tak jako kaţdá burza má i burza RM-S harmonogram burzovního dne pod 

názvem „Harmonogram aukce“, který je zveřejněn na internetových stránkách RM-S. 

Obchodování probíhá v současné době od 9:00 do 17:00 hodin kaţdý pracovní den.
67

 

Na české burze RM-S  probíhají obchody o hodinu déle neţ na BCPP. Obchodování 

neprobíhá v budově burzy RM-S, ale pomocí plně automatizovaného obchodního 

systému, navíc je vytvořena síť poboček po celém území ČR.
68

 Tyto dvě skutečnosti 

vylučují teritoriální prvek, který je charakteristickým prvkem tradiční burzy cenných 

papírů. 

 

 

 

 

                                                 
66  Srov. Výroční zprávu RM-S za rok 2009, str. 4. 
67  Srov. dobu obchodování *online+. Dostupné z:  
    < http://www.rmsystem.cz/chci-obchodovat/zaciname-obchodovat>. Nahlíženo 25. 9. 2010. 
68  Srov. síť poboček *online+. Dostupné z: 
     http://www.rmsystem.cz/kontakty. Nahlíženo 25. 9. 2010. 

http://www.rmsystem.cz/chci-obchodovat/zaciname-obchodovat
http://www.rmsystem.cz/kontakty.%20Nahlíženo%2025.%209
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II. ZÁKONNÁ ÚPRAVA V ČR A JEJÍ VÝVOJ 

 

5. Burzovní právo 

 

Právní předpisy, které mají formu zákona, tvoří základní rámec burzovního 

práva a jsou tak základním nástrojem regulace. Pro úplnost je třeba zmínit, ţe burzovní 

právo není samostatným odvětvím práva, ale je průnikem několika právních odvětví.       

Činnost burzy je v současné době upravena v rámci zákonné úpravy 

kapitálového trhu. Zásadní význam pro burzovní trhy má zákon č. 256/2004 Sb., o 

podnikání na kapitálovém trhu ve znění pozdějších předpisů. Dalším zákonem 

důleţitým pro oblast burzovního práva je zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti 

kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, který stanoví některá práva a 

povinnosti burzy. Svou roli v úpravě burzy mají i soukromoprávní kodexy. V zákoně č. 

513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů, je úprava akciové 

společnosti. Tento kodex má ve vztahu k ZPKT povahu obecné normy, protoţe tato 

úprava platí pouze tam, kde ZPKT nebo vnitřní předpisy burzy nestanoví jinak. Zákon 

č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, upravuje v oblasti 

burzovního práva důvody neplatnosti smluv a kontraktační proces.  

V posledním desetiletí probíhá na úrovni ES v rámci tzv. Lamfalussyho 

procesu
69

 integrační proces v oblasti kapitálových trhů, který zavádí jednotný 

regulatorní rámec v této oblasti. Za účelem dosaţení tohoto jednotného regulatorního 

rámce vydávají orgány ES směrnice. Členské státy jsou povinny tyto sekundární právní 

                                                 

69
  Tzv. Lamfalussyho proces je plán založený na 4 úrovních, jehož smyslem je urychlení pokroku v 

zavádění evropské legislativy při zajištění široké konzultace se všemi subjekty finančního trhu. 

Lamfalussyho proces byl zahájen v červnu 2000 rozhodnutím Rady ministrů financí (ECOFIN) o 

ustavení výboru pod předsednictvím M. Lamfalussyho, s úkolem předložit návrhy, jak učinit 

evropskou legislativu pro cenné papíry a regulaci kapitálových trhů flexibilnější, efektivnější a 

transparentnější. Zdroj: [online]. Dostupné z: 

<http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/mezinarodni_aktivity/index.html>. 

  

  

http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/mezinarodni_aktivity/index.html
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akty transponovat ve stanovené lhůtě do svých národních právních úprav, aby bylo 

dosaţeno jednotné právní úpravy ve všech členských státech ES. Vzhledem k uvedeným 

skutečnostem je naprostá většina zákonných norem upravujících činnost burzy normami 

harmonizačními a je tedy zřejmé, ţe pro zákonnou úpravu burzy je legislativa ES 

rozhodující.   

Právní úprava burzovních trhů měla svůj dlouhý vývoj. Současně se zákonnou 

úpravou se měnil i obsah pojmu burza, proto je nezbytné uvést, jak tento vývoj v ČR 

probíhal. Hlavní pozornost bude věnována zákonům, které tento pojem nejvíce 

ovlivnily.  

 

5.1. Zákonná úprava v letech 1992 - 2004 

 

 Bez formálních pravidel nebylo moţné v roce 1992 navázat na úspěšnou tradici 

burzovnictví  předválečného období. Prvorepublikové burzovní předpisy, které nikdy 

nebyly zrušeny, byly pro vznik moderní burzy zastaralé. Vznikla tak potřeba nové 

právní úpravy. Proto byl dne 21. dubna 1992 Federálním shromáţděním přijat zákon o 

burze cenných papírů. Ve sbírce zákonů byl publikován dne 22. května 1992 pod č. 214 

a tímto dnem také nabyl účinnosti.
70

 Zákon byl členěn na deset částí, obsahoval 34 

paragrafů. Ve svém úvodním ustanovení definoval burzu jako právnickou osobu 

oprávněnou organizovat na určeném místě a ve stanovenou dobu prostřednictvím 

oprávněných osob poptávku a nabídku cenných papírů. Tato definice zahrnuje hledisko 

právní i ekonomické, zahrnuje i téměř všechny hlavní prvky obsahu pojmu burzy, avšak 

stejně jako ostatní definice burzy, ani tato není všeobsahující. V zákoně jsou upraveny 

otázky vnitřní struktury burzy.
71

 Orgány burzy podle zákona o burze jsou valná 

hromada, burzovní komora a dozorčí rada. Burzovní komora je statutárním orgánem 

burzy a můţe zřídit k určitým výkonům své činnosti burzovní výbory. Dozorčí radě 

burzy nepřísluší podle tohoto zákona kontrola jednotlivých burzovních obchodů. Dále je 

zde stanoveno, ţe burza podléhá státnímu dozoru, který vykonává ministerstvo financí 

prostřednictvím burzovního komisaře.
72

  

                                                 
70  Srov. § 34 zákona č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění platném k 31. 12. 1994. 
71  Srov. § 5 a násl. zákona č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění platném k 31. 12. 1994. 
72  Srov. § 32 a § 33 zákona č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění platném k 31. 12. 1994. 
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Zákon o burze byl osmkrát novelizován. Nejvýznamnější změna byla provedena 

zákonem č. 251/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných 

papírů, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon měl sloučit českou právní úpravu 

burzy cenných papírů s právními akty EU. Vyjasnil právní postavení burzy a upřesnil 

poţadavky kladené na její členy.
73

  Stanovil princip, podle kterého se pouze obchodník 

s cennými papíry můţe stát akcionářem burzy. Změnový zákon upravil také některé 

procedurální postupy na burze, zejména výši peněţité sankce ukládané burzou ve 

správním řízení členům burzy a emitentům cenných papírů. Peněţitá sankce se 

z původních 50 000 Kč zvýšila na 1 000 000 Kč, čímţ byla podstatně posílena 

preventivní funkce sankcí ukládaných burzou. Cílem úpravy procedurálních postupů na 

burze bylo přispět ke zvýšení operativnosti burzy. Změny tato novela přinesla i v oblasti 

státního dozoru nad burzou. Výrazně rozšířila pravomoci dozorového orgánu, kterým 

byla od roku 1998 Komise pro cenné papíry. V návaznosti na tuto novelou BCPP 

zavedla do Burzovních pravidel Pravidla správního řízení, která upravovala řízení 

uskutečňované příslušnými orgány burzy na základě zákona č. 71/1967 Sb., o správním 

řízení. 

Vzhledem ke skutečnosti, ţe pro burzu byla zvolena právní forma akciové 

společnosti, byl pro vznik burzy rozhodující právní normou zákon č. 513/1991 Sb., 

obchodní zákoník, zejména ustanovení obsaţená v jeho druhé části, která je věnována 

obchodním společnostem. Zákon o burze byl ve vztahu k obchodnímu zákoníku normou 

zvláštní, neboť v něm byly stanoveny odchylky od běţné právní úpravy akciové 

společnosti. 

Dalším zákonem, obsahujícím normy burzovního práva, byl zákon č. 591/1992 

Sb., o cenných papírech, který obsahoval veřejnoprávní regulaci sluţeb poskytovaných 

na kapitálovém trhu. Definoval některé pojmy z oblasti burzovní problematiky, např.: 

pojem obchodování s CP, pojem organizování trhu s CP, pojem veřejného obchodování 

s CP, pojem zastupitelných CP. Byla zde mimo jiné obsaţena právní úprava obchodníků 

s cennými papíry, institut makléře, přijímání CP k obchodování na veřejném trhu, 

náleţitosti prospektu CP a informační povinnosti emitenta veřejně obchodovatelného 

CP. Obchodování na burze bylo podle terminologie tohoto zákona veřejným 

obchodováním s CP. Procesní činnost burzovních orgánů, zejména sankční řízení, řízení 

                                                 
73  Srov. Výroční zprávu BCPP za rok 2000, str. 9. 
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o nepřijetí cenného papíru k obchodování nebo řízení o vyloučení cenného papíru 

z obchodování, byla upravena jiţ zmiňovaným zákonem č. 71/1967 Sb., o správním 

řízení a od 1. ledna 2006 zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, který původní zákon o 

správním řízení nahradil a zároveň jej zrušil. 

Uvedené zákony tvořily zákonný rámec právní úpravy burzovního práva v době 

od zaloţení burzy aţ do roku 2004 s výjimkou, naposledy jmenovaného zákona, podle 

kterého postupovaly burzovní orgány aţ do roku 2008.  

V období platnosti této právní úpravy byla v ČR jediná burza, a to Burza 

cenných papírů Praha, a.s., tedy právnická osoba soukromého práva. Byla to burza se 

všemi základními prvky klasické burzy. Burza organizovala podle zákonné terminologie 

tehdejší doby veřejný trh, který byl zpočátku segmentován na trh kotovaný a 

nekotovaný. Nové členění trhů bylo zavedeno v září 1995. Původně kotovaný trh se 

rozdělil na hlavní a vedlejší trh, původně nekotovaný trh se přeměnil na trh volný. 

V září 1999 BCPP vytvořila podmínky pro fungování nového trhu na základě závěrů 

mezinárodní dohody o nových trzích z roku 1996.
74

 Tento nový trh se stal součástí 

vedlejšího trhu a byl určen pro mladé dynamické společnosti. Od roku 1999 aţ do přijetí 

nové zákonné úpravy v roce 2004 se tedy na BCPP obchodovalo na trhu hlavním, 

vedlejším, volném a novém. Poţadavky jednotlivých trhů specifikovala burzovní 

pravidla. Na volný a nový trh mohly být přijaty cenné papíry splňující pouze zákonné 

poţadavky, které v té době byly stanoveny v zákoně o cenných papírech.  

Burza cenných papírů Praha byla zaloţena na členském principu, který byl 

jedním z charakteristických znaků burz. Na burze se obchodovalo nejdříve s akciemi a 

dluhopisy. V relativně krátké době se začalo obchodovat i s podílovými listy. Zpočátku 

se obchodovalo pouze jedenkrát týdně. Frekvence obchodování se postupně zvyšovala a 

od listopadu 1993 se obchodovalo v úterý a ve čtvrtek. V cyklu pondělí, úterý a čtvrtek 

se začalo obchodovat od května 1994 a o několik měsíců později se začalo obchodovat 

kaţdý pracovní den. Přestoţe byl v zákoně o burze v jeho třetí části upraven institut 

burzovních dohodců, obchodovalo se na burze prostřednictvím automatizovaného 

obchodního systému, který se postupem času stále více zdokonaloval. 

 

                                                 
74  Srov. Výroční zprávu BCPP za rok 1999, str. 11.   
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5.2. Vznik a vývoj zákona o podnikání na kapitálovém trhu 

 

5.2.1. Vznik zákona 

 

 Vzhledem k dynamickému vývoji kapitálových trhů, jejichţ významnou 

součástí je burzovní trh, a především ve snaze ES vytvořit v rámci Evropy jednotný trh, 

bylo zapotřebí přijmout zcela novou právní úpravu kapitálového trhu, která by 

odpovídala evropským poţadavkům.  

Stav kapitálového trhu před vstupem České republiky do EU nebyl příliš 

uspokojivý. Kapitálový trh neplnil své funkce v podpoře a rozvoji investic. Právní 

úprava této oblasti nevyhovovala svou roztříštěností, nesystematičností, nejasností a 

nepřesnou harmonizací s právní úpravou Evropských společenství. Tyto nedostatky 

s sebou přinášely řadu problémů v praxi při poskytování sluţeb na kapitálovém trhu.    

 Před vstupem ČR do EU upravovaly oblast kapitálového trhu tyto zákony: 

 zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů 

 zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších 

předpisů                

 zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů 

 zákon č. 15/ 1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění 

dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 

Tento zákonný rámec doplňovalo 10 prováděcích vyhlášek a 14 zákonů, které 

tuto oblast upravovaly nepřímo.
75

 Cílem nové právní úpravy bylo přesunout detailní 

ustanovení na úroveň vyhlášek, sjednotit terminologii a základní definice soustředit do 

jednoho zákona, zajistit transparentnost trhu a tím posílit důvěru investorů. Dalším 

důleţitým cílem bylo vytvořit centrální depozitář CP, zvýšit ochranu investorů a 

dosáhnout plné slučitelnosti s právními akty Evropských společenství.  

Právní normy, které rekodifikovaly právo kapitálového trhu, byly obsaţeny 

v následujících zákonech: 

  

                                                 
75 Srov. důvodovou zprávu k návrhu zákona č. č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu,               
     str. 115-117. 
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 Zákon o podnikání na kapitálovém trhu 

 Zákon o dluhopisech (nahradil starý zákon o dluhopisech) 

 Zákon o kolektivním investování (nahradil zákon o investičních společnostech a 

investičních fondech) 

 Zákon, kterým se mění některé související zákony (cílem tohoto zákona bylo 

zajistit soulad nové právní úpravy v oblasti kapitálového trhu s platným právním 

řádem)
76

 

 

Tyto právní předpisy měly klíčový význam pro další rozvoj podnikatelského 

prostředí v ČR a pro harmonizaci českého práva s právem ES. Předkladatelem nových 

zákonů, které spolu dohromady představovaly novou úpravu kapitálového trhu, bylo 

ministerstvo financí, které je primárně odpovědné za přípravu zákonů v oblasti 

finančního trhu. Datum účinnosti byl stanoven na 1. května 2004, tedy na den vstupu 

České republiky do EU. Dosavadní právní předpisy upravující oblast kapitálového trhu 

byly zcela nebo zčásti zrušeny.   

Stěţejním a také nejrozsáhlejším zákonem nové právní úpravy kapitálového trhu 

byl zákon o podnikání na kapitálovém trhu. Návrh zákona byl přijat 14. dubna 2004 a 

vyhlášen 30. dubna 2004 ve sbírce zákonů v částce 84 pod číslem 256/2004 Sb.
77  

 Zákon obsahuje komplexní veřejnoprávní regulaci subjektů kapitálového trhu a 

sluţeb na něm poskytovaných.   

 Většina právní úpravy kapitálového trhu se převtělila do tohoto zákona. Zákon o 

podnikání na kapitálovém trhu nahradil a zároveň zrušil veřejnoprávní část zákona o 

cenných papírech a ponechal v platnosti pouze soukromoprávní ustanovení tohoto 

zákona, upravující smlouvy o cenných papírech. Tato čistě soukromoprávní část zákona 

o cenných papírech byla ponechána v platnosti do doby, neţ bude převzata do nového 

občanského zákoníku.  

V obchodním zákoníku bylo zrušeno ustanovení § 183d, které upravovalo 

oznamovací povinnost majitelů účastnických cenných papírů a v harmonizované 

podobě bylo začleněno do nové úpravy provedené ZPKT. 

                                                 
76   Srov. Hart, J. Kapitálový trh: vlna nových zákonů. epravo.cz. *online+. Dostupné z: 
       <http://www.epravo.cz/top/clanky/kapitalovy-trh-vlna-novych-zakonu-24503.html>.  
       Nahlíženo 20. 6. 2010. 
77   Srov. Sněmovní tisk č. 522. 4. Volební období PS, 2002 – 2006, 23. schůze *online+. Dostupné z:  
      <http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=4&T=522>. Nahlíženo 15. 6. 2010. 

http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=4&T=522
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 Tímto legislativním počinem burza ztratila svůj samostatný zákon, který 

upravoval její postavení a činnost téměř 12 let. Právní materie zákona o burze byla 

začleněna do široce koncipovaného ZPKT, avšak v modifikované podobě.  

Úprava právního postavení burzy a její činnosti byla začleněna do páté části 

nového zákona nazvané „Trh s investičními nástroji“ v hlavě II. s názvem „Burza 

cenných papírů“. I v tomto novém zákoně jsou stanoveny odchylky od obecné úpravy 

v obchodním zákoníku, avšak odchylek je zde podstatně méně. Je zde stejně jako 

v zákoně o burze cenných papírů upravena organizační struktura burzy. Není zde však 

jiţ upraveno postavení dozorčí rady, neboť postavení tohoto orgánu burzy je nadále 

v reţimu úpravy akciových společností v obchodním zákoníku. Dozorčí rada burzy tak 

získala oprávnění kontrolovat jednotlivé burzovní obchody. Tato změna je projevem 

snahy zákonodárce o omezení odchylek od obecné úpravy akciové společnosti 

v obchodním zákoníku. V právní úpravě valné hromady je ustanovení, které zabraňuje 

získání převahy kapitálově silného akcionáře v souvislosti s hlasováním v tomto 

orgánu.
78

 U vedoucí osoby burzy se změnila terminologie. Termín generální tajemník 

burzy se změnil na termín generální ředitel burzy, neboť tento pojem lépe odpovídá jeho 

postavení. Schvalování burzovních pravidel a jejich změn je nově v pravomoci burzovní 

komory. Ustanovení § 49 zmocňuje burzu cenných papírů k výkonu veřejné zprávy 

v případě, kdy rozhoduje o nepřijetí cenného papíru, jeho vyloučení z obchodování na 

oficiálním trhu nebo pozastavení obchodování s výjimkou pozastavení obchodování 

z technických důvodů. K rozhodnutí o opravném prostředku proti rozhodnutí burzy byla 

zmocněna Komise pro CP. Toto ustanovení reaguje na poţadavek směrnice 2001/34/ES 

o přijetí cenných papírů ke kótování na burze, podle kterého musí být rozhodnutí burzy 

v těchto věcech přezkoumatelné soudem. Podle právního řádu ČR pravomocná 

rozhodnutí správního orgánu lze přezkoumat ve správním soudnictví. V případě 

burzovního rozhodčího soudu dochází v nové úpravě k rozšíření jeho působnosti. 

Zatímco podle zákona o burze rozhodoval spory pouze z burzovních obchodů 

uzavřených na burze a za podmínky, ţe si tak strany ujednají v písemné dohodě, můţe 

rozhodčí soud rozhodovat téţ „…spory z podnikání na kapitálovém trhu, peněžním trhu, 

pojišťovacím trhu a trhu penzijního připojištění…“
79

 Opět za stejné podmínky - pokud 

                                                 
78   Srov. § 64 odst. 3 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ke dni  
      30. 6. 2008. 
79   § 72 odst. 3 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ke dni  
      30. 6. 2008. 
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si tak strany mezi sebou ujednají. Změny provedené tímto zákonem se dotkly i přímých 

účastníků burzovních obchodů. Nadále je burza zaloţena na členském principu, avšak 

úprava v zákoně o burze, podle které se akcionář burzy stává ze zákona téţ jejím 

členem, je zrušena. Rozhodnutí o tom, kdo se stane členem burzy je přiznáno v novém 

zákoně burzovní komoře. Tato změna byla zavedena z důvodu ochrany investorů, 

protoţe postavení člena burzy mohli nově získat pouze obchodníci s cennými papíry, 

kteří podléhali v té době dozoru Komise pro cenné papíry. Navíc jim zákon ukládal 

povinnost poskytovat své sluţby s odbornou péčí.
80

 Další změna, která se týkala 

účastníků obchodů, je zrušení úpravy celé části šesté zákona o burze, která upravovala 

postavení burzovních dohodců. Burzovní dohodci zprostředkovávali burzovní obchod 

mezi osobami oprávněnými k nákupu a prodeji cenných papírů. Sami však na burze 

neobchodovali.
81

 Úprava burzovních dohodců byla nadbytečná, protoţe jejich činnost je 

jiţ v této době zcela nahrazena automatizovaným obchodním systémem. 

Úpravu obsaţenou v zákoně o burze v ustanovení § 20, která přiznává osobám 

oprávněným uzavírat burzovní obchody stejné postavení a stejný přístup k informacím, 

v novém zákoně jiţ nenajdeme. Tento princip rovnosti je jiţ nadále upraven vnitřními 

předpisy burzy. 

Úprava provedená tímto zákonem zavádí segmentaci veřejných, resp. podle nové 

terminologie regulovaných trhů. Předchozí úprava obsaţená v ZoCP nerozlišovala 

jednotlivé segmenty trhu a všechny trhy s CP zahrnula pod pojem veřejné trhy. 

Podmínky pro přijímání CP k obchodování upravené téţ v ZoCP se vztahovaly na 

všechny veřejné trhy. Nová právní úprava umoţňuje organizátorům regulovaných trhů, 

kterými jsou podle ustanovení nového zákona burza nebo organizátor mimoburzovního 

trhu, rozdělit regulovaný trh na oficiální a speciální. Trh oficiální můţe organizátor dále 

rozdělit na více částí v souladu s jeho vnitřními předpisy. Oficiální trh je trhem s CP a 

speciální trh je trhem s investičními nástroji, které nejsou CP. Zákon dále zavádí pojem 

volného trhu, který můţe organizovat organizátor regulovaného trhu. Poţadavky na 

parametry emise a informační povinnosti emitentů jsou rozdílné pro jednotlivé 

segmenty. Poţadavky na jednotlivé segmenty trhu jsou stanoveny zákonem a 

                                                 
80   Srov. důvodovou zprávu k návrhu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, str. 146.      
81   Srov. Dědič, J. Burza cenných papírů a komoditní burza. 1. vydání. Praha:  Prospektum, spol. s r.o.,  
      1992, str. 126. 
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organizátor daného trhu můţe stanovit další podmínky vnitřními předpisy. Úpravu 

podmínek pro volný trh zákon přenechává vnitřní úpravě organizátora tohoto trhu. 

Na trhu burzy se i po této zákonné změně obchoduje stále ve třech segmentech 

trhu a to volném, vedlejším a hlavním, přičemţ poţadavky přijetí CP na trh volný jsou 

totoţné s poţadavky ZPKT pro trh oficiální a poţadavky k přijetí CP na trh hlavní a 

vedlejší jsou přísnější, protoţe kromě poţadavků zákona pro oficiální trh musí být 

splněny i poţadavky stanovené burzou v burzovních pravidlech. 

Změna úpravy se projevila také v oblasti pojmosloví. Sjednotit terminologii, 

sladit ji s poţadavky ES a základní definice soustředit do jednoho zákona bylo jedním 

z cílů tvůrce zákona. Pro ilustraci uvádím nejdůleţitější změny pojmů pro oblast 

burzovních trhů.  

 Burza uţ nadále neprovozuje „veřejný trh“ podle dikce nyní jiţ neplatného 

ustanovení zákona o cenných papírech, ale „regulovaný trh“. Tento nově zavedený 

pojem „…po věcné stránce přesně vystihuje podstatný rys těchto trhů a respektuje 

pojmosloví používané v oficiálních překladech směrnic ES.“
82

 Pojem „registrovaný 

cenný papír“ nahradil nový pojem „kótovaný cenný papír“. Obsah tohoto nového pojmu 

je poněkud uţší neţ obsah pojmu stávajícího, avšak plně slučitelný s poţadavkem 

směrnice ES. V případě starého pojmu se jednalo o cenný papír přijatý k obchodování 

na oficiálním trhu jak burzovního tak mimoburzovního trhu. V případě nového pojmu 

se jedná o cenný papír přijatý k obchodování pouze na oficiálním trhu burzy cenných 

papírů. 

Dalším novým pojmem je pojem „vlastník cenného papíru“, který nahradil starý 

pojem „majitel cenného papíru“. Důvodem této změny je soulad terminologie 

s občanským zákoníkem. V části první v ustanovení § 2 nového zákona jsou potom 

definovány základní pojmy společné pro kapitálový trh. Některé definice najdeme i 

v dalších částech zákona např. v části deváté v ustanovení § 151. 

 Naprostou novinkou, kterou zákon zavádí, a která přímo souvisí s BCPP, je nový 

systém vícestupňové evidence zaknihovaných cenných papírů. Centrální evidenci 

cenných papírů podle nové právní úpravy povede tzv. centrální depozitář, který byl jiţ  

                                                 
82   Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, str. 125.    
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v době přijetí ZPKT standardní institucí v zemích s vyspělým kapitálovým trhem. Na 

rozdíl od koncepce evidence Střediska cenných papírů, které vedlo pouze jediný druh 

účtů, a to účty vlastníků, jsou v rámci nové právní úpravy centrální evidence vedené 

centrálním depozitářem upraveny dva druhy účtů. Jsou to účty vedené na jméno 

vlastníka cenného papíru – tedy účty vlastníků a účty vedené na jméno jiné osoby neţ je 

vlastník cenného papíru – tedy účty zákazníků. Další subjekty, většinou obchodníci 

s cennými papíry, kteří mají uzavřenou smlouvu o úschově cenných papírů se 

zákazníkem, povedou účty cenných papírů svých zákazníků v tzv. navazující evidenci. 

Centrální depozitář má podle ZPKT převzít roli centrálního registru od Střediska 

cenných papírů, které vzniklo díky kuponové privatizaci a odporuje mezinárodní praxi. 

Má vzniknout jako akciová společnost, je ze zákona vypořádacím systémem a je 

zaloţen na účastnickém principu, tzn., ţe vlastníci cenných papírů s ním nekomunikují 

přímo, ale prostřednictvím účastníků vypořádacího systému. Centrální depozitář nevede 

evidenci cenných papírů ze zákona, ale k výkonu této činnosti musí mít svolení od 

orgánu dohledu. 

Tato zákonná úprava byla základem pro lepší, jednodušší a levnější systém 

evidence a vypořádání obchodů s cennými papíry. Zákon stanovil, ţe do doby, neţ 

vznikne centrální depozitář, bude nadále fungovat Středisko cenných papírů.  

Projekt centrálního depozitáře patřil od roku 2003 mezi hlavní rozvojové 

projekty BCPP. Na projektu burza spolupracovala s ministerstvem financí. 

Dne 31. ledna 2005 poţádal UNIVYC, a.s., (dceřiná společnost Burzy cenných 

papírů Praha, a.s., působící v oblasti vypořádání burzovních obchodů a mimoburzovních 

transakcí pro členy burzy) regulátora kapitálového trhu o udělení licence k činnosti 

centrálního depozitáře. Rozhodnutím České národní banky ze dne 14. srpna 2009 získal 

UNIVYC, a.s. povolení k činnosti centrálního depozitáře. Na základě tohoto povolení 

UNIVYC, a.s., změnil obchodní firmu na Centrální depozitář cenných papírů, a.s. Dne 

9. 12. 2009 byla uzavřena smlouva o převodu databáze Střediska cenných papírů na 

Centrální depozitář a.s., mezi Ministerstvem financí ČR a Centrálním depozitářem a.s.  

 Převod databáze se uskutečnil dne 7. července 2010.
83

 K tomuto dni Středisko cenných 

papírů ukončilo svoji činnost.   

                                                 
83  Srov. *online+. Dostupné z:      
      <http://www.centralnidepozitar.cz/dokument.aspx?k=Info-O-CDCP>.  Nahlíženo 1. 7. 2010. 

http://www.centralnidepozitar.cz/dokument.aspx?k=Info-O-CDCP
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Změny provedené ZPKT iniciovaly změny burzovních pravidel, kde se musela 

upravit především terminologie nově uţívaných pojmů. 

   Návrh zákona byl podroben kritice ze strany odborné veřejnosti. Jako příklad 

zde uvádím několik úryvků z článku uveřejněného v právním periodiku: „Navzdory 

klíčovému významu návrhů…vykazují vládou schválené předlohy řadu natolik 

závažných koncepčních, právních i legislativních vad, že budou-li v této podobě přijaty 

Parlamentem ČR, pravděpodobně uvrhnou český kapitálový trh ve veliký 

zmatek…Předkladatel ignoroval i některé celé komunitární předpisy. Bez povšimnutí 

ponechal zcela novou směrnici Evropského parlamentu a rady 2003/71/ES o prospektu 

při veřejné nabídce nebo přijetí investičních instrumentů k obchodování na 

regulovaném trhu, přestože byla schválena již v polovině července 2003. Namísto toho 

uvádí naši úpravu v soulad se směrnicemi, jež tato nová směrnice nahrazuje. Stranou 

pozornosti zůstala směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/47/ES o finančních 

kolaterátech…Bude-li přijat zákon o podnikání na kapitálovém trhu, bude nutné jej 

nejpozději v roce 2005 znovu zásadně přetvořit. Není jasné, proč za těchto okolností 

přistupovat k tak rozsáhlé změně českého práva, jakým je schválení zbrusu nového 

zákona. Dílčí novelizace by plně postačila. Zpracovávat každé dva roky nový zákon 

snižuje právní jistotu a vytváří nepříznivé právní prostředí pro domácí i zahraniční 

investory.“
84

 

Vládní návrh ZPKT byl schválen Parlamentem ČR bez zásadních změn, a proto 

se kritizované nedostatky objevily i v platném znění zákona.  

Je však třeba poznamenat, ţe ministerstvo financí mělo na přípravu finálního 

textu zákona pouhé dva roky, coţ je relativně krátká doba na přípravu tak rozsáhlé 

materie, kterou zákon pokrývá. Uţ v době přijetí ZPKT bylo zřejmé, ţe novelizace 

v brzké době je nevyhnutelná vzhledem k nedostatkům zákona a k připravovaným 

legislativním změnám na evropské úrovni na jaře 2004.    

 Celkově však lze říci, ţe úprava obsaţená v tomto zákoně odstartovala proces 

zdokonalování a zpřehledňování českého kapitálového trhu a proces přibliţování se 

k evropským standardům kapitálového trhu. 

                                                 
84

  Pelikánová, I., Dědič, J., Čech, P. Vládní návrhy zákonů o kapitálovém trhu - ostuda české          

       legislativy i vážná hrozba. Právní zpravodaj. Leden 2004, 1, s. 11-14.  
 
    



37 

 

5.2.2. Technická novela  

 

 První významnou novelizaci zákona č. 256/2004 o podnikání na kapitálovém 

trhu provedl zákon č. 56/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání 

na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, známý téţ 

pod názvem „technická novela ZPKT“.  

Transpozice práva ES do českého právního řádu byla hlavním důvodem pro 

přijetí této novely, ne však jediným. Dalším důvodem bylo zpřesnění úpravy týkající se 

centrálního depozitáře a odstranění legislativně-technických nedostatků vzniklých 

předchozí právní úpravou. 

Zákon č. 56/2006 Sb., transponuje směrnici Evropského parlamentu a Rady 

2003/71/ES o prospektu, která přinesla změny zejména pro emitenty cenných papírů 

v podobě zavedení tzv. jednotného evropského pasu. Tato novinka přináší značné 

zjednodušení administrativy a tím i úsporu nákladů spojenou s emisí cenných papírů 

v různých státech EU. V praxi to znamená, ţe prospekt schválený v jednom státě EU 

jsou orgány ostatních zemí EU povinny tento jiţ jednou schválený prospekt uznat.
85

 

Další podstatnou změnou je zrušení dosavadního dělení prospektů cenných papírů na 

prospekt a uţší prospekt. Nadále existuje pouze jeden prospekt, ale zároveň se rozšiřuje 

okruh emisí cenných papírů, na něţ se nevztahuje povinnost prospekt uveřejnit.
86

 

Celkově lze říci, ţe transponovaná směrnice o prospektu sjednocuje dosud roztříštěnou 

úpravu informačních povinností emitentů a dalších osob při veřejné nabídce cenných 

papírů a při přijímání cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu. Vyhláška č. 

263/2004 Sb., o minimálních náleţitostech prospektu cenného papíru a uţšího prospektu 

cenného papíru se zrušuje, protoţe ke směrnici byl přijat prováděcí předpis ve formě 

nařízení Komise (ES) č. 809/2004, který tuto oblast nově upravuje.
87

  

                                                 
85  Srov. bod 2. písm. a) I. části a odůvodnění k § 36f II. části důvodové zprávy k návrhu zákona       
     č. 56/2006 kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění   
     pozdějších předpisů, a další související zákony.        
86  Srov. bod 2. písm. a) I. části a odůvodnění k § 36 II. části důvodové zprávy k návrhu zákona   
      č. 56/2006 kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění 
      pozdějších předpisů, a další související zákony. 
87  Srov. bod 2. písm. a) poslední větu I. části důvodové zprávy k návrhu zákona       
     č. 56/2006 kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění   
     pozdějších předpisů, a další související zákony. (není stránkováno)       
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Další transponované normy ES obsahuje směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2003/6/ES o zneuţívání trhu a další dvě ji provádějící směrnice Evropské komise 

2003/125/ES a 2004/72/ES. Zákon pouze dokončuje transpozici této směrnice. Nově 

jsou tedy do zákona transponována další ustanovení, která zabraňují zneuţití vnitřních 

informací a manipulaci s trhem. 

Pokud se úpravy centrálního depozitáře týká, zákonodárce korigoval řadu 

nejasností v oblasti úpravy vedení evidence investičních nástrojů. 

Dále je třeba ještě upozornit v souvislosti s touto novelou ZPKT na úpravu § 49, 

kde se rozhodnutí o pozastavení obchodování s cenným papírem vyjímá z reţimu 

správního řízení. Správní řízení je pro tento typ rozhodnutí zdlouhavé, a proto 

nevhodné. Nicméně hlavním důvodem pro tuto změnu je skutečnost, ţe evropská 

direktiva nepoţaduje přezkoumatelnost tohoto rozhodnutí soudem, avšak pro rozhodnutí 

o přijetí k obchodování nebo o vyloučení z obchodování přezkoumatelnost soudem 

vyţaduje, proto tato dvě rozhodnutí se nadále vydávají ve správním řízení.
88

 Případní 

adresáti rozhodnutí o přijetí nebo vyloučení CP z obchodování se mohou obrátit na 

orgán dohledu, který podle ustanovení § 49 odst. 2 rozhoduje o opravném prostředku. 

 

5.2.3. MiFID 

 

Nejvýznamnější novelizací ZPKT, která znamenala revoluci v oblasti 

kapitálových trhů, byla transpoziční novela ZPKT provedená zákonem č. 230/2008 Sb., 

kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění 

pozdějších předpisů, a další související zákony. Novela nabyla účinnosti 1. července 

2008. Důvodem přijetí této novely byla harmonizace českého právního řádu s právními 

předpisy Evropských společenství v oblasti finančního trhu. Transponované normy ES 

jsou obsaţeny zejména ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES o trzích 

finančních nástrojů, která nahrazuje směrnici č. 93/22/EHS o investičních sluţbách 

(ISD).    Je směrnicí rámcovou, na kterou navazuje evropská prováděcí úprava ve formě 

                                                 
88   Odůvodnění k § 49 II. části důvodové zprávy k návrhu zákona č. 56/2006 kterým se mění zákon č.  
      256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související  
      zákony (není stránkováno).        



39 

 

prováděcí směrnice Komise (ES) 2006/73/ES a prováděcího nařízení Komise (ES) 

č.1287/2006. Všechny tyto evropské předpisy tvoří spolu jeden integrální celek.
89

 

MiFID – Směrnice o trzích finančních instrumentů (The Markets in Financial 

Instruments Directive) zavádí společný trţní a regulatorní reţim pro poskytování 

investičních sluţeb ve všech třiceti členských státech EHS. MiFID je nejvýznamnější 

částí legislativy zavedené Lamfalussyho procesem. 

MiFID se promítl do řady tuzemských právních předpisů. Nejvýraznější změny 

však přinesl do ZPKT, kde změny byly provedeny zhruba u dvou třetin ustanovení. 

Změna, kterou MiFID zavedl a která nejvíce ovlivnila burzovní trh, je zavedení 

jednotného regulatorního rámce pro regulovaný trh s investičními nástroji. Trh 

s cennými papíry se tedy uţ nedělí na burzovní a mimoburzovní. Část pátá ZPKT, 

upravující trh s investičními nástroji, byla v důsledku sjednocení právního reţimu pro 

trhy burzovní a mimoburzovní, zcela přepracována. Subjekty organizující regulovaný 

trh jsou v nové právní úpravě nazývány jednotným termínem – organizátoři 

regulovaných trhů. V rámci jednotné úpravy byla ze zákona vypuštěna ustanovení, která 

upravovala strukturu orgánů burzy cenných papírů. Struktura orgánů organizátorů 

regulovaného trhu vychází z obecného reţimu obchodních společností v obchodním 

zákoníku. Konkrétně je tato otázka upravena vnitřními předpisy ORT. Označení „burza 

cenných papírů“ můţe podle nové úpravy pouţívat pouze organizátor regulovaného 

trhu. Toto ustanovení vlastně říká, ţe oprávnění uţívat toto označení, má nejen BCPP,  

ale všichni organizátoři regulovaných trhů, čímţ BCPP ztrácí monopol v ČR na toto 

označení.  

MiFID přináší podstatnou změnu podmínek pro udělení povolení k činnosti 

organizátora regulovaného trhu. Toto povolení můţe nadále obdrţet nejenom akciová 

společnost, ale i společnost s ručením omezeným.
90

 Poţadavek vlastního kapitálu se 

sníţil z původních 100 000 000 Kč na 730 000 EUR,
91

 coţ je v přepočtu zhruba 

20 000 000 Kč. Těmito změnami se zmírnily podmínky pro udělení jmenovaného 

povolení, a tím se umoţnilo organizovat regulovaný trh širšímu okruhu subjektů. 

                                                 
89   Srov. důvodovou zprávu k návrhu zák. č. 230/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o    
      podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Str. 131-133. 
 90  Srov. § 38 odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších           
      předpisů.  
91   Srov. § 38 odst. 1 písm. c) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění  
       pozdějších předpisů.         
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Změny zasáhly i oblast segmentace trhů. Podstatnou novinkou bylo zavedení 

institutu vícestranného obchodního systému (multilateral trading facility „MTF“) jako 

speciální formy trhu s investičními nástroji, který budou moci provozovat kromě 

organizátorů regulovaného trhu, téţ obchodníci s cennými papíry.
92

 Pro tuto formu trhu 

jsou oproti trhu regulovanému stanoveny niţší poţadavky. 

Změny postihly i úpravu investičních nástrojů. Pravidla pro jejich přijímání na 

regulovaný trh jsou výrazně modifikována. Rozšiřuje se okruh investičních nástrojů 

zejména o některé druhy derivátů. Mezi deriváty jsou řazeny v podstatě všechny druhy 

derivátů exotických i komoditních. Tím dochází k propojení pravidel pro fungování 

kapitálového a komoditního trhu, tzn., ţe pokud budou na komoditních burzách 

obchodovány komoditní deriváty, pak organizátoři komoditní burzy budou podléhat 

reţimu ZPKT.
93

 

 Novela zavádí tzv. jednotný evropský pas, tentokrát pro organizátora 

regulovaného trhu. Změnou prošla také úprava v části deváté ZPKT o dohledu a 

správním trestání v návaznosti na provedené změny v ustanoveních o ochraně 

kapitálového trhu. 

 Směrnice MiFID přinesla řadu změn ve struktuře, terminologii a pojetí 

kapitálového trhu. Trţní infrastruktura byla rozdělena na obchodní platformy a byly 

určeny subjekty, které je budou provozovat. MiFID tak představuje zlomový bod 

v chápání pojmu „burza“.  

Nová právní úprava je ze strany odborné veřejnosti hodnocena celkem pozitivně. 

Kladně je hodnocena její celistvost a jednoznačnost. Významně zpřesňuje a rozšiřuje 

stávající úpravu. Burza cenných papírů Praha, a.s., zaujala vůči provedeným změnám 

spíše negativní postoj: „Implementace směrnice o trzích s finančními nástroji (MiFID) 

dle našeho názoru negativně ovlivnila naše snahy zvýšit průhlednost pro české 

investory.“
94

 

 

 

                                                 
92   Srov. § 69 odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění  
       pozdějších předpisů.         
93   Srov. § 198b odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění  
       pozdějších předpisů.         
94  Výroční zpráva BCPP za rok 2009, str. 60. 
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5.2.4. Novela č. 230/2009 Sb., 

 

Další změny ZPKT provedl zák. č. 230/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 

256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další 

související zákony. Tento zákon nabyl účinnosti dne 1. srpna 2009. Tato novela je opět 

zaměřena na harmonizaci české legislativy s právem ES. Transponovanou legislativu 

tvoří pět směrnic, z nichţ dvě jsou prováděcí a jedno doporučení Komise. Primárním 

cílem této úpravy bylo posílení ochrany investorů – zajistit jim dostatek informací, které 

mají podstatný význam při jejich rozhodování o investiční strategii a umoţnit jim 

přístup k těmto informacím. Nejvíce dotčenými subjekty novou úpravou jsou tedy 

emitenti, jejichţ cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaných trzích (tzv. 

kótované cenné papíry). K jejich povinnosti uveřejňovat prospekt přibyla navíc 

povinnost zajistit průběţné zveřejňování informací týkajících se důleţitých skutečností 

jejich společnosti např.: ve formě výroční, pololetní a mezitímní zprávy. Ke 

všem zveřejňovaným informacím musí být zajištěn dálkový přístup. Kromě 

zveřejňování musí být všechny tyto informace zasílány České národní bance. Jedním 

z transponovaných předpisů je doporučení Komise vytvořit celoevropskou informační 

síť, která propojí jednotlivé národní mechanismy pro uchovávání všech povinně 

uveřejňovaných informací (tzn. informací, které vyplývají ze směrnice o prospektu, 

směrnice o zneuţívání trhu a transparenční směrnice) o emitentech kótovaných cenných 

papírů, a tím umoţnit, především investorům, snadný přístup k informacím týkajícím se 

evropských kótovaných společností.
95

 

Nová úprava umoţňuje, za splnění určitých podmínek, emitentům kótovaných 

cenných papírů svolávat valné hromady a schůze vlastníků elektronickými prostředky.  

Dále jsou touto úpravou upřesněna pravidla pro schvalování nabývání a 

zvyšování kvalifikovaných účastí na některých subjektech kapitálového trhu nebo jejich 

ovládnutí. Drţitelé kvalifikovaných účastí jsou nepřímými účastníky regulovaných trhů, 

kteří svou činností významně působí na jejich stabilitu. O schválení ţádosti o souhlas 

                                                 
95

  Srov. Brzobohatý Brož& Honsa. Doporučení EK pro systémy uchovávání regulovaných informací dle      

     transparenční směrnice. Právní aktuality – Finanční trh. 2007. *online+. Dostupné z:  

     <http://www.bbh.cz/Documents/Publications/BBH_Newsletter_FT_XII_2007_Final.pdf>. Nahlíženo  

     5. 8. 2010, str. 2. 

        

http://email.seznam.cz/redir?hashId=2555567170&to=http%3a%2f%2fwww%2ebbh%2ecz%2fDocuments%2fPublications%2fBBH%5fNewsletter%5fFT%5fXII%5f2007%5fFinal%2epdf
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s nabytím nebo zvýšením účasti nebo ovládnutím osoby musí rozhodnout Česká národní 

banka. 

 

5.3. Zákon o dohledu 

 

Dalším důleţitým zákonem pro burzovní trh je zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu 

v oblasti kapitálového trhu. Původně tento zákon upravoval působnost a pravomoci 

Komise pro cenné papíry a podle svého obsahu nesl i název „zákon o Komisi pro cenné 

papíry.“ Dne 1. dubna 2006 nabyl účinnosti zákon č. 57/2006Sb., o změně zákonů 

v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem, který změnil název 

původního zákona na „zákon o dohledu v oblasti kapitálového trhu.“ Většina jeho 

ustanovení byla uzpůsobena tak, aby zmínku o Komisi nahradil odkaz na ČNB a 

ustanovení upravující organizační strukturu Komise pro cenné papíry byla zrušena. Po 

této novele následovalo ještě celkem deset změn ZoD, a to v souvislosti se změnami 

souvisejících zákonů, zejména ZPKT. Současný ZoD je torzem zákona o Komisi 

cenných papírů a lze hovořit o jeho ne příliš vysoké kvalitě.  

V říjnu roku 2008 vláda schválila věcný záměr zákona o dohledu nad finančním 

trhem zpracovaný ministerstvem financí. Nabytí účinnosti jmenovaného zákona se ve 

věcném záměru předpokládalo ke dni 1. dubna 2010.
96

 Smyslem zamýšleného zákona 

bylo sjednotit úpravu postupů ČNB při dohledu nad finančním trhem a koncentrovat ji 

v jednom souhrnném zákoně a navázat tak na uskutečněnou integraci dohledu nad 

finančním trhem. Předpokládal se i navazující „změnový zákon“, který měl zrušit nebo 

změnit nadbytečná ustanovení v zákonech upravujících jednotlivé sektory finančního 

trhu a případně další zákony.  Zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového 

trhu měl být dnem nabytí účinnosti nového zákona zrušen.
97

 Nedostatky zákona č. 

15/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebyly odstraněny právě z důvodu přípravy 

nového zákona, který měl ZoD zrušit i s jeho nedostatky. 

                                                 
96  Srov. Věcný záměr zákona o dohledu nad finančním trhem. *online+. Dostupné z:     
     <http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/Zamer-Zakon_Dohled_fin_trh_CR_2008.pdf.>. Nahlíženo        
     8. 8. 2010, str. 39. 
97  Srov. Věcný záměr zákona o dohledu nad finančním trhem. *online+. Dostupné z:     
     <http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/Zamer-Zakon_Dohled_fin_trh_CR_2008.pdf.> Nahlíženo        
     8. 8. 2010, str. 1 a 40. 
  

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/Zamer-Zakon_Dohled_fin_trh_CR_2008.pdf
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/Zamer-Zakon_Dohled_fin_trh_CR_2008.pdf
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Nicméně příprava návrhu tohoto zákona byla odloţena na neurčito, zřejmě 

z politických důvodů. Zákonná úprava dohledu nad finančním trhem, která by byla 

v souladu s faktickým stavem integrovaného dohledu, zůstává v nedohlednu. Zákon č. 

15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších 

zákonů, zůstává tedy nadále v platnosti i se svými nedostatky.  

III. REGULACE A DOHLED  

6. Burza jako subjekt regulovaný 

 

Uţ samotné označení burzy jako organizátora regulovaného trhu napovídá o 

nezbytnosti existence regulujícího subjektu, kterého bychom mohli označit za jakéhosi 

ochránce všech účastníků tohoto trhu. Nejčastěji zmiňovanými subjekty v této 

souvislosti jsou investoři. Ale nejen tuto skupinu je třeba chránit. Dalšími účastníky, 

kterým je poskytována ochrana prostřednictvím dohledu a regulace jsou emitenti a 

obchodníci s cennými papíry, kteří jsou rovněţ nezbytnou součástí regulovaného trhu 

s cennými papíry.  

Stěţí si lze v současné době představit trhy organizované burzou bez regulace a 

dozoru, který zaznamenal zejména v poslední době dynamický vývoj.  

 

6.1. Geneze institucionálního uspořádání regulace a dohledu. 

 

Prvním dozorovým orgánem, který vykonával státní dozor nad burzou cenných 

papírů v období 1993–1997, bylo ministerstvo financí, a to prostřednictvím svého 

odboru nazvaného Dozor nad kapitálovým trhem. Činnost tohoto odboru byla v roce 

1997 nahrazena činností Úřadu pro cenné papíry. Tento úřad se v roce 1998 

přetransformoval na Komisi pro cenné papíry, která se tak stala nezávislým dozorovým 

orgánem pro kapitálový trh od 1. dubna 1998 aţ do konce března 2006. 

Aţ do doby zaloţení Komise pro cenné papíry v roce 1998 byl de facto burzovní 

trh v ČR neregulován. To mělo také své následky v podobě bankrotů obchodníků s CP a 

velké nedůvěry investorů, tedy subjektů, bez kterých se burzovní trh neobejde. Vznikem 
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regulátora v podobě KCP vznikl opačný extrém. Regulátor stanovil poměrně striktní 

pravidla nejen pro oblast burzovních trhů, ale v podstatě pro celou oblast kapitálového 

trhu. Hovořilo se tedy o „přeregulaci“ kapitálového trhu. 

  Do roku 2006 byl tedy v ČR aplikován tradiční model specializovaných 

dozorových a regulatorních orgánů, i kdyţ v různých modifikacích.
98

  

Téma integrace dohledu a regulace bylo předmětem diskuzí v celosvětovém 

měřítku od konce 20. století, kdy rostoucí provázanost jednotlivých segmentů 

finančního trhu začala postupně vytvářet tlak na koordinaci finanční regulace a dohledu. 

  Posléze docházelo ve světě k integraci dohledu v jedné nebo dvou institucích 

odlišných od centrální banky. Integrovaný dohled v této podobě byl zaveden např. 

v Německu,  Rakousku,  Belgii a také ve skandinávských zemích. 

Opačný trend se rozšířil v celé řadě zemí ve 21. století, kdy k integraci finanční 

regulace a dohledu dochází v rámci centrální banky. Tímto trendem se inspirovaly 

např.: Irsko, Itálie, Nizozemí, Slovensko a v neposlední řadě i Česká republika.
99

 

Model jednotného regulatorního orgánu v rámci centrální banky je u nás aplikován od 1. 

dubna 2006, kdy nabyl účinnosti zákon č. 57/2006 Sb., o změně zákonů v souvislosti se 

sjednocením dohledu nad finančním trhem. Dochází ke sloučení Komise pro CP s 

dalšími regulatorními orgány pro finanční oblast, kterými byly Úřad pro dohled nad 

druţstevními záloţnami a Odbor 32 Ministerstva financí ČR, a k přesunu pravomocí ze 

stávajících dozorových úřadů na Českou národní banku.
100

 V rámci organizace ČNB 

vznikla 1. dubna 2006 sekce regulace a dohledu nad kapitálovým trhem, vedle této 

sekce existovaly ještě další dvě, a to sekce bankovní regulace a dohledu a sekce 

regulace a dohledu nad pojišťovnami. Sektorový model byl 1. ledna 2008 nahrazen 

modelem funkcionálním, coţ si vyţádalo novou organizační strukturu. Nově tak vznikla 

sekce dohledu nad finančním trhem, sekce regulace a analýz finančního trhu a sekce 

                                                 
98  Srov. Veselá, J. Investování na kapitálových trzích. 1. vydání. Praha: ASPI, a.s., 2007, str. 29.    
99  Institucionální uspořádání finanční regulace a dohledu v Evropské unii a úloha bank Evropského 

systému centrálních bank ve finanční regulaci a dohledu. *online+. Nahlíženo z: 
<http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/souhrnne_informa
ce_fin_trhy/ostatni_analyticke_publikace/download/fin_regulace_eu.pdf>. Nahlíženo 8. 8. 2010. 

100  Barák, J. Česká národní banka jako orgán dohledu nad finančním trhem. Právní rozhledy. Červenec   
     2006, str. II.   

http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/souhrnne_informace_fin_trhy/ostatni_analyticke_publikace/download/fin_regulace_eu.pdf
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/souhrnne_informace_fin_trhy/ostatni_analyticke_publikace/download/fin_regulace_eu.pdf
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licenčních a sankčních řízení.
101

 Činnost dohledu nad finančním trhem je v novém 

organizačním uspořádání řízena jednotnou koncepcí dohledu. V návaznosti na tyto 

změny byla sjednocena pravidla pro udělování licencí a povolení. Sjednoceny byly také 

postupy při výkonu dohledu. Tímto se ČNB stala při výkonu dohledu plně funkčním 

integrovaným orgánem dohledu.  

Regulaci a dohled nad burzou cenných papírů  tedy vykonává v rámci regulace a 

dohledu nad celým finančním trhem Česká národní banka prostřednictvím výše 

zmiňovaných sekcí. Organizátoři regulovaného trhu s investičními nástroji, BCPP a 

RM-S  patří mezi subjekty podléhající dohledu a regulaci ČNB
102

. 

 Důvodem pro integraci regulace a dohledu byla rostoucí propojenost 

jednotlivých sektorů finančního trhu a zajištění jednotné státní finanční politiky. 

Souběţná existence sektorových dohledových orgánů finančního trhu byla z těchto 

důvodů neţádoucí.  

Integrace regulace a dohledu byla provedena na základě zákona č. 57/2006 Sb., 

o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem. Na základě 

tohoto zákona vznikl také Výbor pro finanční trh jako poradní orgán bankovní rady 

ČNB. Současně s integrací dohledu dochází ke změně terminologie a termín „dozor“ se 

nahrazuje termínem „dohled“. 

 

6.2. Výkon dohledu a regulace  

 

 Jak jiţ bylo zmíněno v úvodu této kapitoly, emitenti cenných papírů 

obchodovaných na regulovaném trhu a obchodníci s cennými papíry jsou 

nepostradatelnou součástí burzovních, resp. regulovaných trhů s cennými papíry. 

Z tohoto důvodu bude pojednáno o dohledu nejprve v obecné rovině a po té bude 

popsán dohled nad samotnou burzou, resp. burzami v ČR.  

Regulatorní orgán na základě pravomocí, které jsou mu svěřeny zákonem, 

provádí činnosti směřující k zajištění cílů regulace. Hlavní cíl dohledu nad kapitálovým 

                                                 
101  Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem ČNB za rok 2008. *online+. Dostupné z: 

<http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/souhrnne_informa
ce_fin_trhy/zpravy_o_vykonu_dohledu/download/dnft_2008_cz.pdf>. Nahlíženo 28. 8. 2010, str. 15. 

102  Srov. § 44 odst. 1 písm. b zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů   
     a §135 odst. 1 písm. i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších       
     předpisů. 

http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/souhrnne_informace_fin_trhy/zpravy_o_vykonu_dohledu/download/dnft_2008_cz.pdf
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/souhrnne_informace_fin_trhy/zpravy_o_vykonu_dohledu/download/dnft_2008_cz.pdf
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trhem je vyjádřen v § 2 ZoD, který zní: „Česká národní banka při výkonu dohledu nad 

kapitálovým trhem posiluje důvěru investorů a emitentů investičních nástrojů 

v kapitálový trh zejména tím, že přispívá k ochraně investorů a rozvoji kapitálového 

trhu a podporuje osvětu v této oblasti.“  Orgán dohledu má především zajistit 

transparentní, důvěryhodné, stabilní, efektivní a dokonale konkurenční prostředí 

s důrazem na ochranu investorů, neboť ti jsou na tomto trhu nejvíce zranitelní a zároveň 

potřební. Při naplňování těchto cílů spolupracuje ČNB s orgány dohledu nad finančními 

trhy jiných států a s mezinárodními finančními institucemi a také organizacemi 

zabývajícími se dohledem nad finančními trhy.
103

  

 Uvedené cíle zajišťuje dohledový orgán dohledovými činnostmi. Přímou 

dohledovou činnost, kterou můţeme chápat jako dohledovou činnost v uţším smyslu, 

provádí ČNB zejména prostřednictvím dohledu na dálku a kontrol na místě. V případě 

shledání nedostatků aplikuje nápravná nebo sankčních opatření. 

Výkon dohledu na dálku spočívá v průběţném monitoringu činnosti a 

hospodaření jednotlivých dohlíţených subjektů. V rámci monitoringu jsou 

shromaţďovány veškeré dostupné informace o dohlíţených subjektech. Zdrojem 

informací jsou zejména data zasílaná v rámci informačních povinností dohlíţených 

subjektů, pravidelně zasílané výkazy a hlášení. V případě potřeby můţe dohledový 

orgán uloţit mimořádnou vykazovací povinnost nebo uskutečnit setkání se zástupci 

dohlíţených subjektů. Informace jsou následně analyzovány a vyhodnocovány. 

Prostřednictvím dohledu na dálku je umoţněno dohledovému orgánu odhalovat různé 

nedostatky v činnosti dohlíţených subjektů, zejména zda nedochází k porušování 

právních předpisů. Průběţný monitoring je výchozím podkladem pro další postupy 

orgánu dohledu. 

Kontroly na místě jsou vykonávány v souladu s příslušnou legislativou.
104

 

Mohou být prováděny jako kontroly komplexní nebo dílčí. Jsou uskutečňovány na 

základě plánu kontrol, který je kaţdoročně vypracován na rok následující. Podle potřeby 

se mohou provést i mimořádné kontroly na místě. Dohlíţené subjekty jsou povinny 

kontrolorům poskytnout potřebnou součinnost, zejména umoţnit vstup do prostor, 

                                                 
103  Srov. Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem ČNB za rok 2009. *online+. Dostupné z:  

<http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/souhrnne_informa
ce_fin_trhy/zpravy_o_vykonu_dohledu/download/dnft_2009_cz.pdf >. Nahlíženo 20. 8. 2010,  

       str. 23.  
104   Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů. 
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v nichţ se má kontrola provést. Kontroly na místě jsou nástrojem dohledu, jímţ se 

důsledně ověřuje dodrţování regulatorních pravidel. Výsledkem kaţdé kontroly je 

protokol o kontrole. 

Česká národní banka jako orgán dohledu má k dispozici různé nástroje, kterými 

řeší případné nedostatky zjištěné zejména při výkonu přímého dohledu. Můţe např. 

uloţit opatření k nápravě, zavést nucenou správu, pozastavit obchodování s investičními 

nástroji, můţe odejmout povolení k jednotlivé činnosti, za zvlášť závaţné porušení 

povinností můţe vykonavatel dohledu uloţit ve správním řízení dohlíţenému subjektu 

pokutu aţ do výše 20 000 000 Kč.
105 

Vedle přímých dohledových činností dohledový orgán vykonává další činnosti, 

které jsou nezbytné k naplňování shora uvedených cílů. Jedná se o činnost povolovací, 

registrační, udílení předchozích souhlasů, vedení různých seznamů a registrů. Všechny 

dosud jmenované činnosti, včetně regulační, prováděné dohledovým orgánem jsou 

výkonem dohledu v širším slova smyslu. 

Regulační činnost je velice významnou činností dohledového a regulatorního 

orgánu. ČNB se významně podílí na procesu regulace finančního trhu. Je odpovědná za 

sekundární legislativu. V této oblasti vydává prováděcí předpisy ve formě vyhlášek a 

opatření.  V oblasti primární legislativy úzce spolupracuje s Ministerstvem financí ČR, 

které je odpovědné za přípravu zákonů v oblasti finančního trhu, a dalšími orgány státní 

správy na vytváření jednotné koncepce a pravidel regulace a dohledu nad finančním 

trhem. Spolupracuje také s evropskými institucemi na tvorbě evropských regulatorních 

opatření. Regulační a dohledový orgán se tedy účastní všech klíčových stupňů regulace. 

Veškerá činnost ČNB jako dohledového a regulatorního orgánu probíhá podle 

zásad, které jsou stanoveny v základním obecném dokumentu „Poslání České národní 

banky při dohledu nad finančním trhem“. ČNB zde vymezuje své poslání při dohledu 

nad finančním trhem ČR, stanoví hodnoty, které v této oblasti bude sledovat, a zásady, 

jimiţ se bude řídit. Dokument přispívá k transparentnosti a předvídatelnosti jednání 

ČNB jako orgánu dohledu a regulace. ČNB tento dokument vypracovala a zveřejnila 

z podnětu Výboru pro finanční trh. 

                                                 
105  Srov. § 158 a § 159 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších  
     předpisů.  
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„Často se hovoří a diskutuje o ‚optimální míře‘ regulace a dozoru, protože příliš 

striktní, přísná a detailní úroveň regulace a dozoru zabraňují vytvoření a fungování 

konkurenčního prostředí a naopak příliš nízká, nedůsledná a omezená úroveň regulace 

a dozoru je zase živnou půdou pro úspěšné provádění různých finančních machinací a 

podvodů. Najít tuto potřebnou optimální úroveň regulace je značně obtížné.“
106

 

Přiměřenost regulace je jednou z hodnot, které ČNB jako orgán regulace a 

dohledu sleduje při své činnosti. Tato hodnota je stanovena ve zmiňovaném dokumentu: 

„Přiměřenost regulace: Česká národní banka bude zasahovat do podnikání 

dohlížených subjektů v míře, v níž je to nezbytně nutné pro dosažení cílů dohledu nad 

finančním trhem a k implementaci příslušných ustanovení evropského práva na českém 

finančním trhu… Preferování obecných zásad před detailními pravidly: Česká národní 

banka si uvědomuje, že stejného cíle lze dosáhnout různými způsoby, a nebude proto 

nadměrně omezovat regulovaným subjektům možnost volby. 

Přiměřená míra regulace: Česká národní banka bude v rámci své pravomoci a 

působnosti dbát na to, aby regulace respektovala konkurenční prostředí a neomezovala 

ani různorodost nabízených finančních produktů a služeb, ani flexibilní zavádění nových 

produktů a služeb.“
107

 

Stejně jako všechny subjekty finančního trhu, tak i organizátoři regulovaného 

trhu podléhají regulaci a dohledu regulátora v podobě ČNB.
108

 Česká národní banka 

průběţně kontroluje plnění povinností, které ORT vyplývají ze zákona a podmínky 

stanovené ZPKT pro udělení povolení k činnosti organizátora regulovaného trhu. 

Konkrétně se jedná o níţe uvedené činnosti, které ČNB vykonává ve vztahu k ORT. 

Na základě ţádosti a za podmínek stanovených zákonem ČNB ukládá povolení 

k činnosti ORT.
109

 Předchozí souhlas ČNB musí mít k výkonu své funkce vedoucí 

osoba organizátora regulovaného trhu.
110

 Povolení ČNB je zapotřebí v případech 

stanovených v ustanovení § 45 a § 46 ZPKT. Oznamovací povinnosti ORT jsou 

stanoveny v ustanovení § 44, v § 49 a v § 47 odst. 2 v součinnosti s § 10e  ZPKT. 

                                                 
106  Veselá, J. Investování na kapitálových trzích. 1. vydání. Praha: ASPI, a.s., 2007, str. 29. 
107  Poslání České národní banky při dohledu nad finančním trhem České republiky. *online+. Dostupné z:                                   

<http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/poslani_cnb_dohle
d_ FT .pdf>. Nahlíženo 20. 8. 2010, str. 1 a 3. 

108  Srov. § 135 odst. 1 písm. i) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění  
      pozdějších předpisů.  
109  Srov. § 38 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, veznění pozdějších předpisů  
110  Srov. § 43 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. 

http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/poslani_cnb_dohled_%20FT%20.pdf
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/poslani_cnb_dohled_%20FT%20.pdf
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Souhlasu ČNB je zapotřebí v případě nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na ORT 

nebo k jeho ovládnutí.
111

 Dále je ORT povinen plnit informační povinnosti vůči ČNB 

uvedené v § 50. 

Pokud regulátor zjistí jakýkoli nedostatek ve fungování organizovaného trhu 

s CP, můţe uloţit burze opatření k nápravě zjištěného nedostatku a jiná opatření, mezi 

které patří zejména pozastavení obchodování s CP, zavedení nucené správy.
112

 Dále 

ČNB můţe uloţit ORT ve správním řízení pokutu aţ do výše 20 000 000 Kč.
113

 

Uvedené nástroje slouţí k důslednému vynucování stanovených pravidel a povinností, 

které jsou organizátorovi regulovaného trhu stanoveny právními předpisy. 

 

7.  Burza jako subjekt regulující 

 

„Regulace kapitálového trhu je založena na přesně vymezených pozicích jeho 

účastníků a v moderních zemích, kde funguje vyspělý kapitálový trh a právní systém, je 

dovoleno účastníkům tohoto trhu podílet se na samoregulaci. To znamená ve větší či 

menší míře regulovat sama sebe, a to pod dohledem regulačních institucí dané 

země.“
114

 

Pokud má být regulace a dohled efektivní, je třeba část regulace svěřit subjektu, 

který je dané problematice co moţná nejblíţe. V oblasti regulovaných trhů lze 

zaznamenat postupně se zvyšující význam samoregulace a to paralelně s rostoucí 

sloţitostí regulace. Burzy, resp. organizátoři regulovaných trhů patří mezi subjekty 

kapitálového trhu, které disponují samoregulační pravomocí. Tím samozřejmě sehrávají 

nezastupitelnou roli. Jsou blíţe k prostředí a účastníkům, kteří podléhají regulaci a 

dohledu, a mohou tak pruţněji reagovat na momentální potřeby svého trhu. Tímto 

způsobem se podílejí na posilování důvěry investorů a emitentů investičních nástrojů 

v burzovní trhy. Organizátoři regulovaných trhů se tedy spolu s orgánem státního 

                                                 
111  Srov. § 47 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.  
112  Srov. § 136 a násl. zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších  
     předpisů. 
113  Srov. § 158 a § 159 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších  
     předpisů. 
114  Liška, V. Samoregulace na kapitálovém trhu. In: Regulace a dozor nad finančními trhy. Sborník  

     z mezinárodní konference. 1. vydání. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2003, str. 34. 
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dozoru podílejí na zvyšování efektivnosti, stability a transparentnosti regulovaných trhů. 

Při výkonu samoregulační činnosti se organizátoři regulovaných trhů zaměřují na ony 

dvě jiţ zmíněné nepostradatelné skupiny subjektů regulovaného trhu, kterými jsou 

členové, resp. účastníci burzy a emitenti IN. 

 

7.1. Právní zakotvení samoregulace 

 

Povinnost samoregulace ORT zakotvená v ZPKT vychází z evropské legislativy, 

konkrétně z čl. 40, 42 a 43 směrnice o trzích finančních nástrojů. V ustanoveních 

jmenovaných článků jsou vyjádřeny poţadavky na organizátory trhu, aby stanovily 

jasná a transparentní pravidla, pro přijímání finančních nástrojů k obchodování a 

pravidla upravující přístup na regulovaný trh nebo členství. Zároveň je vyjádřen 

poţadavek sledovat dodrţování těchto pravidel stanovením účinných opatření a 

postupů. Případné porušení pravidel ohlašovat příslušnému orgánu regulovaného trhu, 

čímţ je míněn dohledový orgán. Směrnice MiFID tedy vyjadřuje poţadavek stanovit 

pravidla, monitorovat dodrţování těchto pravidel a jejich případné porušení hlásit 

orgánu dohledu. Poţadavek ukládání sankcí při porušení pravidel v rámci samoregulace 

MiFID neobsahuje. 

V ZPKT je pak povinnost samoregulace zakotvena zejména v § 48 v rámci 

organizačních poţadavků na ORT formou jednotlivých povinností. Moţnost upravit 

podmínky pro přijetí IN na regulovaný trh nebo informační povinnosti emitenta nad 

rámec zákona je dána v ustanovení § 56 odst. 1. Další povinnost samoregulace pro 

regulovaný trh obsahuje ustanovení § 62 a § 63. Povinnost samoregulace obchodování 

v mnohostranném obchodním systému je obsaţena v ustanovení § 69 a § 71. Nad rámec 

poţadavků směrnice MiFiD je v ZPKT v ustanovení § 48 písm. k) stanovena povinnost: 

„zavést postupy pro vynucování plnění povinností stanovených pravidly obchodování, 

pravidly pro přijímání investičních nástrojů k obchodování a pravidly přístupu 

účastníkům jím organizovaného regulovaného trhu a emitentům investičních nástrojů 

přijatých k obchodování na jím organizovaném regulovaném trhu, včetně možnosti 

ukládání sankcí za porušení těchto pravidel,…“ Tato povinnost je stanovena ORT 

pouze pro regulovaný trh. Podobné ustanovení pro mnohostranný obchodní systém v 

ZPKT neexistuje. 
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7.2. Samoregulační systém ORT 

 

Samoregulace je jednou z činností, kterou ORT realizují organizování trhu 

s investičními nástroji. Samoregulační systém ORT tvoří tři relativně samostatné 

činnosti  

 legislativní činnost 

 kontrolní činnost 

 ukládání sankcí 

 

7.2.1. Legislativní činnost  

 

Organizátor regulovaného trhu můţe ve své legislativě upravit pouze to, k čemu 

zmocněn je zákonem. Zákonná zmocnění k podrobnější úpravě zákonných poţadavků 

jsou obsaţena zejména v § 48 § 56, § 62, § 63, § 69 ZPKT. Předloţení návrhu pravidel 

obchodování na regulovaném trhu, přístupu na regulovaný trh a pro přijímání 

investičních nástrojů k obchodování na regulovaném trhu je jednou ze zákonných 

podmínek pro udělení povolení k činnosti organizátora regulovaného trhu Českou 

národní bankou. Změnu pravidel obchodování, pravidel pro přijímání investičních 

nástrojů a pravidel přístupu dává organizátor regulovaného trhu na vědomí ČNB po 

jejich schválení.
115

 

Převáţná část legislativy vytvářené BCPP je obsaţena v Burzovních pravidlech, 

která jsou členěna do dvaceti pěti částí. Burzovní pravidla, jejich doplňky a změny 

schvaluje burzovní komora, která je statutárním orgánem burzy.
116

  

Legislativa vytvářená RM-S je obsaţena v „Pravidlech obchodování“.  

 

 

 

 

                                                 
115  Srov. § 50 odst. 6 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších  
      předpisů. 
116  Srov. čl. 27 písm. c) Stanovy BCPP a.s.  
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7.2.2.  Kontrolní činnost 

 

Organizátor regulovaného trhu vytváří pravidla, a je proto logické, ţe také 

kontroluje jejich dodrţování. Stanovení pravidel bez následné kontroly jejich 

dodrţování ztrácí význam. Kontrolou nad dodrţováním pravidel je zesílena ochrana 

investorů a dochází tak k prevenci případných konfliktů mezi subjekty participujícími 

na trzích organizovaných ORT. 

Ke kontrolní činnosti zmocňuje organizátory regulovaného trhu ZPKT. Činí tak 

v ustanovení § 48 písmene i) a v § 71 v návaznosti na směrnici MiFID, konkrétně na její 

čl. 43. Ze zákona je ORT povinen sledovat, zda členové, resp. účastníci burzy a emitenti 

IN dodrţují stanovená pravidla a plní informační povinnosti. 

Kontrolní činnost BCPP je podrobně upravena v burzovních pravidlech v části 

XV. Subjekty podléhající kontrolní činnosti burzy jsou členové burzy a emitenti 

cenných papírů přijatých k obchodování na burze. 

Úkolem kontrolní činnosti, jakoţto součásti samoregulačního systému burzy, je 

zjišťovat případné porušování povinností stanovených burzovními pravidly. V případě 

porušení těchto pravidel přijímat opatření, dohlíţet na zjednání nápravy a na základě 

poznatků z kontrolní činnosti měnit a doplňovat burzovní pravidla.  

Kontrolní činnost BCPP má několik forem. Dohled a analytický monitoring jsou 

formy dohledu, které se uplatňují vůči členům burzy.
117

 Kontrola plnění povinností a 

analytický monitoring jsou formy kontrolní činnosti uplatňované vůči emitentům 

cenných papírů.
118

 Analytický monitoring je hlavním pilířem kontrolní činnosti. Probíhá 

průběţně na základě shromáţděných údajů, informací, poznatků, podnětů, stíţností a 

jiných veřejně dostupných informací.
119

 Více pravomocí má burza vůči členům burzy. 

V rámci kontrolní činnosti totiţ můţe vstupovat do objektů a pracovních míst členů 

burzy stejně jako orgán státního dohledu.
120

 

                                                 
      117  Srov. čl. 5 Burzovních pravidel část XV., Pravidla kontrolní činnosti. 

118  Srov. čl. 17 Burzovních pravidel část XV., Pravidla kontrolní činnosti. 
119  Srov. čl. 7 Burzovních pravidel část XV., Pravidla kontrolní činnosti.  
120  Srov. čl. 11 odst. 1 písm. a) Burzovních pravidel část XV., Pravidla kontrolní činnosti. 
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Informace o výsledcích kontroly jsou společně s návrhem opatření předkládány 

generálnímu řediteli burzy a příslušnému výboru. V případě členů burzy je to výbor pro 

členské otázky a v případě emitentů burzovní výbor pro kotaci.
121

 

Zmocnění ke kontrolní činnosti stanovené v ZPKT se samozřejmě vztahuje i na 

RM-S. Jak jiţ bylo řečeno, organizátoři regulovaných trhů podléhají jednotnému 

právnímu reţimu. RM-S však nemá ve svých pravidlech kontrolní činnost zdaleka tak 

propracovanou jako BCPP. O kontrolní činnosti vůči účastníkům se zmiňuje v 

„Pravidlech přístupu“ pouze v čl. 6, který nese název „Práva a povinnosti účastníka“ 

v odst. 5) „RM-S je oprávněn fyzicky kontrolovat dodržování předpisů uvedených v čl. 6 

odst. 3) písm. a) a účastník je povinen takovou kontrolu umožnit.“ Zmiňovanými 

předpisy, které jsou účastníci povinni dodrţovat podle čl. 6 odst. 3 písm. a) jsou 

Pravidla přístupu, Pravidla obchodování a Pravidla pro přijetí, která jsou jednotlivými 

částmi vnitřních předpisů RM-S souhrnně nazvaná „Pravidla Obchodování“.  

 

7.2.3. Ukládání sankcí 

 

BCPP a RM-S jako organizátoři regulovaného trhu, jsou ze zákona oprávněni 

ukládat sankce. Tyto sankce mohou uplatnit jednak vůči členům, resp. účastníkům 

burzy a jednak vůči emitentům IN. Druhy sankcí uplatňované vůči členům BCPP jsou: 

výtka, peněţitá sankce aţ do výše 500 000 Kč, uveřejnění skutečnosti, ţe člen porušil 

burzovní pravidla, pozastavení členství na burze, odnětí členství.
122

 V případě RM-S 

jsou tyto sankce ukládané účastníkům obdobné. Rozdíl je však u peněţité sankce, kde 

její maximální výše je pouze 100 000 Kč.
123

  

Tyto sankce mohou členům, resp. účastníkům burzy uloţit příslušné orgány 

burzy v řízení o uloţení sankce. V případě BCPP sankce ukládá výbor pro členské 

otázky a v případě RM-S komise pro kontrolu trhu. O odnětí členství rozhoduje 

Burzovní komora.
124

 Pravidla a postup tohoto řízení jsou stanovena v Burzovních 

pravidlech část II. článek 32.  

                                                 
121  Srov. čl. 10 odst. 1 a čl. 20 odst. 1 Burzovních pravidel část XV., Pravidla kontrolní     
     činnosti.  
122  Srov. čl. 25 odst. 1 a čl. 26 Burzovních pravidel část II., Pravidla členství. 
123  Srov. čl. 7 odst. 5 písm. b) Pravidel obchodování, Pravidla přístupu.  
124  Srov. čl. 26 odst. 1 Burzovních pravidel část II., Pravidla členství. 
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Druhy sankcí uplatňovaných vůči emitentům jsou následující: výtka, zveřejnění 

skutečnosti, ţe došlo k porušení informační povinnosti, peněţité opatření aţ do výše 

5 000 000 Kč, pozastavení obchodování s CP, vyloučení CP z obchodování.
125

  I 

v tomto případě jsou sankce RM-S téměř shodné se sankcemi BCPP, s výjimkou výše 

peněţité sankce, která je opět podstatně niţší, tedy do výše 1 000 000 Kč.
126

  Ukládat 

sankce emitentům na BCPP je oprávněn generální ředitel BCPP a v případě RM-S jeho 

ředitel na základě návrhu kotační komise. 

 

8. Právní problémy samoregulace 

8. 1. BCPP- akciová společnost sui generis  

 

 Burza cenných papírů Praha, a.s. je obchodní společností, která má formu 

akciové společnosti. Je tedy osobou soukromého práva. Jak jiţ bylo uvedeno, BCPP je 

oprávněna ukládat sankce emitentům IN a členům burzy, kteří jsou rovněţ akciovými 

společnostmi. Nabízí se zde otázka, jak je moţné, ţe jedna obchodní společnost, tedy 

soukromoprávní subjekt, můţe rozhodovat o právech a povinnostech jiných obchodních 

společností, tedy rovněţ soukromoprávních subjektů, a to dokonce v takovém rozsahu, 

ţe jim můţe uloţit peněţitou sankci aţ do výše několika milionů Kč. 

„Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen 

při zachování základních práv a svobod.“
127

 

Citované ustanovení vyţaduje, aby povinnosti byly ukládány pouze na základě 

zákona, tzn., ţe k tomu, aby BCPP mohla ukládat povinnosti, musí existovat zákonné 

zmocnění. Pouze zákonodárce tedy můţe zakládat nová práva subjektů kapitálového 

trhu.
128

 Pokud členové burzy a emitenti investičních nástrojů neplní povinnosti 

stanovené burzovními pravidly, zmocňuje zákon ORT „zavést postupy pro vynucování 

                                                 
125  Srov. čl. 11 odst. 1 Burzovních pravidel část III., Podmínky přijetí cenného papíru k obchodu na  
       hlavním trhu burzy. 
126   Srov. čl. 14 odst. 2 písm. c) Pravidla obchodování, Pravidla pro přijetí investičních nástrojů  
       k obchodování na regulovaném trhu. 
127   čl. 4 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. 
128   Srov. Dědič, J. a kol. Právo cenných papírů a kapitálového trhu. 1. vydání. Praha: Prospektum  
       spol. s r.o., 2000, str. 207. 
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plnění povinností…účastníkům jím organizovaného regulovaného trhu a emitentům 

investičních nástrojů…včetně možnosti ukládání sankcí za porušení těchto pravidel.“
129

 

Citované ustanovení zmocňuje BCPP k ukládání sankcí. Je to jedno 

z ustanovení, které obsahuje věcné vymezení samoregulace. Burza je tedy k této 

činnosti zmocněna zákonem.  

Burza cenných papírů uzavírá s členy burzy smlouvu, ve které se tyto subjekty 

zavazují dodrţovat pravidla stanovená BCPP a dobrovolně se tudíţ podřizují 

podmínkám stanoveným v Burzovních pravidlech. Z této smlouvy vyplývá pravomoc 

BCPP ukládat sankce členům burzy. Jedná se o oprávnění zaloţené smlouvou, jde tedy 

o vztah soukromoprávní. 

Pro soukromé právo je charakteristická autonomie vůle subjektů. To znamená, 

ţe je na uváţení daného subjektu, zda se smluvně zaváţe k nějaké povinnosti. Se 

zásadou autonomie vůle subjektů souvisí zásada rovnosti subjektů, která je jednou ze 

základních zásad soukromého práva. Lze ji definovat tak, ţe jeden subjekt právního 

vztahu nemůţe uloţit jednostranně povinnost druhému subjektu tohoto právního 

vztahu.
130

 

Moţnost ukládání sankcí Burzou cenných papírů konkrétním subjektům je tedy 

zaloţena smlouvou. Členové burzy se svým podpisem na smlouvě dobrovolně podřizují 

sankční pravomoci BCPP. Tato právní konstrukce je zcela v souladu s objektivním 

právem. Z hlediska de lege ferenda lze uvaţovat, zda zmíněná právní konstrukce udílení 

sankcí burzou je spravedlivá vůči sankcionovaným subjektům a zda nedochází 

k soustřeďování příliš velké pravomoci v rukou BCPP. 

 Obchodní společnost, která se chce stát členem burzy, nemá jinou moţnost, neţ 

se svým podpisem smlouvy zcela podřídit podmínkám burzy. Otázkou je, zda v případě 

změny burzovních pravidel je uzavírána nová smlouva s danými subjekty, v níţ se svým 

podpisem zavazují dodrţovat nové znění Burzovních pravidel.  

Zcela jiná situace je v případě druhé skupiny subjektů, tedy emitentů IN. 

Investiční nástroje jsou na jednotlivé trhy burzy přijímány na základě ţádosti o přijetí. 

Na základě ţádosti burza vydá rozhodnutí o přijetí IN na trh burzy. Náleţitosti ţádosti 

jsou upraveny v Burzovních pravidlech, přičemţ kaţdý segment trhu má samostatnou 

                                                 
129   § 48 písm. k) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. 
130   Srov. Knapová, M., Švestka, J., Dvořák, J., a kol. Občanské právo hmotné 1. 4. aktualizované vydání.  
        Praha: ASPI, a. s., 2005, str. 46. 
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úpravu v příslušné části BP. Ţádost o přijetí cenného papíru na hlavní trh burzy je 

upravena v části III. Burzovních pravidel. Zde je stanoveno, ţe k ţádosti o přijetí musí 

emitent přiloţit prohlášení, ţe: „…přijímá veškeré závazky vyplývající pro něj z přijetí 

cenného papíru k obchodu na hlavním trhu stanovené burzovními pravidly a obecně 

závaznými právními předpisy.“
131

 Z uvedeného plyne, ţe stejně jako členové burzy i 

emitenti IN přijatých na hlavním trhu burzy se dobrovolně podřizují  podmínkám burzy 

stanoveným burzovními pravidly. Pravomoc burzy udělit sankci tomuto emitentu 

vyplývá z tohoto prohlášení. Jde opět o vztah soukromoprávní. Je třeba uvést, ţe v 

citovaném ustanovení je zcela nadbytečně řečeno, ţe emitent přijímá závazky stanovené 

 obecně závaznými předpisy. Ty jsou pro něj závazné, i kdyby se k tomu nezavázal 

v BP.  

Náleţitosti ţádosti o přijetí IN na volný trh jsou obsaţeny v čl. 2 části V. 

Burzovních pravidel. Povinnost emitenta přiloţit k ţádosti prohlášení o tom, ţe přijímá 

závazky stanovené burzovními pravidly, zde není upravena. Pokud by BCPP rozhodla o 

udělení sankce emitentovi IN přijatých na volný trh burzy, bylo by takové rozhodnutí 

zcela protiprávní. 

Úprava trhu MTF je obsaţena v části IV. Burzovních pravidel. Ani zde 

neexistuje ustanovení upravující povinnost emitenta přiloţit k ţádosti výše jmenované 

prohlášení. Další právní problém v  této části Burzovních pravidel shledávám 

v ustanovení čl. 7 a čl. 8, kde je upraveno ukládání sankcí, resp. opatření, protoţe 

terminologie Burzovních pravidel uţívá v případě emitentů termín „opatření“ (dále jen 

sankce) Jak jiţ bylo řečeno, povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona. 

Výše citované ustanovení § 48 písm. k)  ZPKT zmocňuje sice ORT k ukládání sankcí, 

ale vedle členů burzy pouze emitentům IN přijatých k obchodování na jím 

organizovaném regulovaném trhu. Trh MTF je trhem neregulovaným, a proto pro 

ustanovení čl. 7 a čl. 8 jmenované části Burzovních pravidel neexistuje zákonné 

zmocnění, ustanovení těchto článků jsou tedy v rozporu s čl. 4 odst. 1 Listiny 

základních práv a svobod.  

Další nesoulad se zákonem spatřuji v ustanovení Burzovních pravidel, které 

stanoví: „Pokud emitent nesplňuje podmínky stanovené obecně závaznými právními 

                                                 
131  Čl. 2 odst. 8 písm. a) Burzovních pravidel část III. Podmínky přijetí cenného papíru k obchodu na  
      hlavním trhu burzy.   
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předpisy nebo burzovními pravidly, může mu příslušný burzovní orgán uložit i 

opakovaně, některé z následujících opatření:“
132

 Toto ustanovení Burzovních pravidel 

je v rozporu s ustanovením § 48 písm. k)  ZPKT. Burza cenných papírů Praha můţe 

ukládat sankce pouze za porušení burzovních pravidel nikoli za porušení obecně 

závazných právních předpisů. Za porušení obecně závazných právních předpisů je 

oprávněna ukládat sankce pouze ČNB jako orgán regulace a dohledu. Zjistí-li BCPP 

svými kontrolními mechanizmy porušení obecně závazných právních předpisů, je 

povinna tuto skutečnost pouze ohlásit ČNB. Tato povinnost BCPP je stanovena 

v ustanovení § 49 odst. 1 ZPKT. Uvedené ustanovení Burzovních pravidel tedy není 

v souladu s platnou zákonnou úpravou.  

Na tomto místě je vhodné poznamenat, ţe v období mezi zpracováním této 

kapitoly a uzavřením diplomové práce došlo ke změně burzovních pravidel s účinností 

od 1. července 2010. Obsah citovaného čl. 12 byl přemístěn v modifikované podobě do 

čl. 11, který zní: „Pokud emitent nesplňuje podmínky stanovené burzovními pravidly, 

může mu generální ředitel uložit i opakovaně některé z následujících opatření:…“ To 

znamená, ţe výše zmiňovaný nesoulad se zákonem byl změnou Burzovních pravidel 

odstraněn.  

Je celkem běţné, ţe soukromoprávní subjekty mají v interních předpisech 

ustanovení o sankcích, které svým členům ukládají za jejich porušení. Avšak tyto 

sankce mají obvykle formu napomenutí, výtky, vyloučení apod. Burza cenných papírů 

Praha je nadána velkou pravomocí vzhledem ke skutečnosti, ţe můţe uloţit peněţitou 

sankci členovi burzy aţ do výše 500 000 Kč
133

 a v případě emitentů aţ do výše 

5 000 000 Kč.
134

 Můţe tak v široké míře zasahovat do majetkových poměrů ostatních 

obchodních společností, které se určitým způsobem podílejí na burzovním trhu. Existuje 

zde tak moţnost svévolného zneuţití této pravomoci. Burza de facto můţe rozhodovat o 

bytí či nebytí ostatních obchodních společností. V českém právním řádu je tato situace 

ojedinělá. Vztah mezi BCPP a členem burzy, a BCPP a emitentem IN neodpovídá 

                                                 
132  Čl. 12 odst. 1 Burzovních pravidel část III. Podmínky přijetí cenného papíru k obchodu na hlavním       
       trhu burzy, ve znění účinném k 30. 6. 2010. 
133  Srov. čl. 25 odst. 1 písm. b) Burzovních pravidel část II. Pravidla členství. 
134  Srov. např.: čl. 11 odst. 1 písm. c) Burzovních pravidel část III. Podmínky přijetí cenného papíru         
       k obchodu na hlavním trhu burzy.  
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zásadě rovnosti subjektů. Na základě těchto skutečností lze burzu označit za akciovou 

společnost sui generis. 

 

8. 2. Právní ochrana adresátů sankcí 

 

 Další důleţitou otázkou, která souvisí s udílením sankcí burzou, je otázka 

ochrany adresátů sankcí. Burzovní pravidla stanoví, ţe člen burzy se můţe proti 

rozhodnutí o uloţení sankce odvolat k burzovní komoře, tedy k orgánu téţe právnické 

osoby, přičemţ odvolání nemá odkladný účinek.
135

 Rozhodnutí burzovní komory je 

konečné.
136

 

Dne 1. července 2010 nabyla účinnosti změna některých částí BP. Do této doby 

neexistovala  úprava postupu při udělování sankcí emitentům emitujícím na hlavním a 

volném trhu burzy, nebylo zde tedy stanoveno, zda emitent můţe podat proti 

případnému rozhodnutí o udělení sankce odvolání. Po provedené změně legislativy 

burzy je postup při udělování sankcí v případě hlavního trhu obsaţen v čl. 12 části III. 

BP, v případě volného trhu v čl. 10 části V. BP. V Burzovních pravidlech část IV. 

Pravidla MTF byl postup při udělování sankcí stanoven uţ od počátku vzniku tohoto 

segmentu. V současné době úprava postupu při udělování sankcí emitentům trhu 

hlavního, volného i MTF stanoví moţnost odvolání, nestanoví však uţ, k jakému orgánu 

mohou adresáti sankcí případné odvolání proti rozhodnutí o udělení sankce podat. 

Odvolání se podává stejně jako v případě členů burzy k burzovní komoře, avšak v BP to 

stanoveno není.
137

 Takové odvolání však příliš nesplňuje svůj účel, protoţe předsedou 

odvolacího orgánu je generální ředitel burzy, tedy stejná osoba, která rozhoduje o 

udělení sankcí emitentům IN.  

V souvislosti s problematikou ochrany adresátů sankcí udílených BCPP je na 

místě se zmínit o ustanovení § 6 odst. 3 věta 2. ZoD, které zní: „O rozkladu rozhoduje 

bankovní rada České národní banky, která též rozhoduje o opravném prostředku proti 

rozhodnutí organizátora regulovaného trhu nebo burzovní komory podle zvláštního 

právního předpisu.“ Toto ustanovení obsahuje odkaz na poznámku pod čarou. 

V poznámce pod čarou se dočteme, ţe zmiňovaným předpisem je konkrétně § 49 odst. 1 

                                                 
135  Srov. Burzovní pravidla část II. Pravidla členství čl. 32 odst. 11. 
136  Srov. Burzovní pravidla část II. Pravidla členství čl. 32 odst. 13. 
137  Zdroj: konzultace se zaměstnancem odboru obchodování a cenných papírů BCPP. 
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a § 149 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, přičemţ první ze 

zmíněných paragrafů obsahuje oznamovací povinnosti organizátora regulovaného trhu 

vůči ČNB a druhý je dokonce zrušen. Avšak ve znění platném k 30. červnu 2008, coţ je 

znění ZPKT platné před nabytím účinnosti novely, kterou byla do tohoto zákona 

transponovaná směrnice MiFID, zněl § 49 odst. 1 ZPKT takto: „Rozhodnutí o nepřijetí 

cenného papíru k obchodování na oficiálním trhu nebo o vyloučení cenného papíru 

z obchodování na oficiálním trhu se vydávají ve správním řízení. Řízení se zahajuje 

vydáním rozhodnutí.“ Druhý ze zmiňovaných paragrafů je § 149 ZPKT, který zněl: 

„Česká národní banka rozhodne o rozhodnutí burzovní komory nebo burzovního 

výboru, které pozastavila, do 7 kalendářních dnů ode dne jeho pozastavení. Řízení se 

zahajuje vydáním rozhodnutí.“ 

Ustanovení § 6 odst. 3 ZoD je pozůstatkem předešlé právní úpravy, kterou 

zákonodárci opomenuli zrušit.
138

 Rozhodnutí BCPP nejsou rozhodnutími vydávanými 

dle správního řádu a její rozhodnutí tudíţ nejsou vydávaná v rámci přeneseného výkonu 

státní správy, jak tomu bylo v minulosti, ale v rámci samoregulace, a proto ČNB 

nemůţe být druhou instancí, ke které by bylo moţno podat odvolání proti rozhodnutí 

BCPP. Rozhodnutí BCPP má soukromoprávní charakter, jak jiţ bylo popsáno 

v předešlém oddíle 8. 1. Lze tedy říci, ţe ustanovení § 6 odst. 3 je dosti rozporuplné a 

matoucí. Obzvláště s ohledem na skutečnost, ţe burza neuvádí v BP orgán, ke kterému 

mohou emitenti podat odvolání proti rozhodnutí o udělení sankce.  

BCPP ani RM-S neudělila ţádnou sankci od doby transpozice směrnice MiFID 

do ZPKT, tedy od doby, kdy všechny sankce jak členům, tak emitentům IN, udílí 

v rámci samoregulace. Z tohoto důvodu v praxi nemohla nastat situace, ţe by adresát 

sankce podal odvolání k bankovní radě ČNB na základě jmenovaného ustanovení ZoD. 

Zajímavá situace by však nastala, kdyby BCPP sankci udělila, a adresát této sankce by 

podal odvolání k bankovní radě ČNB v souladu se jmenovaným ustanovením ZoD. 

Tento odvolatel by jednal  podle platného práva, protoţe jmenované ustanovení je stále 

platným a účinným ustanovením, přestoţe je pouze legislativním opomenutím dosud 

součástí ZoD. Bankovní rada ČNB by o takovém rozhodnutí BCPP byla nucena 

rozhodnout, protoţe povinnost rozhodnout o opravném prostředku proti rozhodnutí 

organizátora regulovaného trhu jí ukládá zákon.  

                                                 
138  Zdroj: konzultace se zaměstnancem sekce regulace a analýz finančního trhu ČNB. 
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Právní řád svěřuje organizátorům regulovaných trhů v rámci samoregulace 

široké pravomoci. Na druhou stranu však poskytuje adresátům těchto sankcí ochranu 

v podobě civilního soudnictví a tím naplňuje čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a 

svobod, který zní: „Každý se může domáhat stanoveným způsobem svého práva u 

nezávislého a nestranného soudu…“  Věcně příslušným soudem ve věcech kapitálového 

trhu v prvním stupni je místně příslušný krajský soud.
139

 Vzhledem k tomu, ţe oba 

organizátoři regulovaného trhu mají sídlo na Praze 1, bude tímto soudem Městský soud 

v Praze.  

Pokud by například generální ředitel BCPP udělil sankci ve formě peněţité 

sankce emitentovi, který má přijaté IN na trhu MTF, můţe tento emitent podat odvolání 

k Burzovní komoře. Nezruší-li Burzovní komora rozhodnutí generálního ředitele, pak 

má adresát sankce moţnost obrátit se na civilní soud s ţalobou na určení neplatnosti 

rozhodnutí burzy pro rozpor se zákonem, konkrétně pro rozpor s čl. 4 odst. 1 Listiny 

základních práv a svobod. Burza totiţ není zákonem zmocněna ukládat sankce 

emitentům IN přijatých k obchodování na neregulovaném trhu.  

Dalším příkladem je udělení sankce generálním ředitelem BCPP ve formě 

peněţité sankce emitentovi IN přijatých k obchodování na volném trhu. Pokud Burzovní 

komora rozhodnutí generálního ředitele nezruší, pak se tento emitent můţe obrátit na 

civilní soud opět s ţalobou na určení neplatnosti uloţení sankce BCPP. Neexistuje 

ţádný právní úkon mezi BCPP a těmito emitenty, který by BCPP opravňoval k uloţení 

sankce emitentům IN přijatých k obchodování na volném trhu.  

 

8. 3. Zásada ne bis in idem 

 

Emitenti IN obchodovaných na regulovaných trzích, členové BCPP a v případě 

RM-S její zákazníci jsou subjekty, které mohou být za porušení stanovených pravidel 

potrestány jak ČNB, tak ORT. Organizátor regulovaného trhu můţe uvedeným 

subjektům uloţit sankci za porušení svých vnitřních pravidel, ČNB za porušení obecně 

závazných pravidel. V některých případech však povinnosti, které těmto subjektům 

vyplývají ze zákona, jsou obsaţeny i ve vnitřních předpisech ORT. Jedná se zejména o 

                                                 
139  Srov. § 9 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
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povinnosti při jednání se zákazníky, povinnost transparentnosti trhu apod. Je zde tedy na 

místě otázka, zda nedochází v tomto případě k porušení zásady ne bis in idem. 

Latinský termín „ne bis in idem“ lze do českého jazyka přeloţit jako „ne dvakrát 

v téţe věci“. Tato zásada je zásadou trestního práva a je vyjádřena na ústavní úrovni 

v Listině v čl. 40 odst. 5: „Nikdo nemůže být trestně stíhán za čin, pro který již byl 

pravomocně odsouzen nebo zproštěn obžaloby. Tato zásada nevylučuje uplatnění 

mimořádných opravných prostředků v souladu se zákonem.“ Listina základních práv a 

svobod tuto zásadu zakotvuje pouze pro trestní právo. Nicméně zásada ne bis in idem 

platí i pro správní trestání. Souhlas s tímto názorem vyslovil Nejvyšší správní soud ve 

svém rozhodnutí: „Nejvyšší správní soud souhlasí s právním názorem, že i pro správní 

trestání platí zásada non bis in idem, podle níž nikdo nemůže být dvakrát potrestán pro 

stejný skutek. Předpokladem této zásady ovšem je, aby se jednalo o stejný skutek, tj. aby 

byla dána totožnost skutku.“
140

 

Rozhodování ORT o sankcích neprobíhá jiţ dle správního řádu. Pravidla řízení o 

ukládání sankcí a druhy sankcí jsou stanoveny ve vnitřních předpisech ORT. Ukládání 

sankcí ORT tedy nepředstavuje uplatňování veřejné moci a probíhá v soukromoprávní 

rovině. Případné potrestání zmiňovaných subjektů regulovaného trhu v podobě udělení 

sankce organizátorem regulovaného trhu tedy nepředstavuje překáţku věci rozhodnuté, 

tzv. litispendence. Proto, bude-li subjekt potrestán ze strany ČNB i ORT za stejný 

skutek nedojde k porušení zásady ne bis in idem. 

Je třeba říci, ţe sankce stanovené ORT plní spíše preventivní funkci. V praxi 

tyto sankce nejsou téměř vyuţívány. Poslední sankce byly uloţeny Burzou cenných 

papírů v roce 2004, a to členům burzy. Od roku 2005 jsou případná závaţnější porušení 

vnitřních pravidel řešena upozorněním na zjištěné nedostatky a přijetím odpovídajících 

opatření na straně členů burzy.
141

 

Ze strany ČNB je porušení zákona tvrdě trestáno. V roce 2010 byly uděleny 

peněţité sankce členům BCPP v celkové výši 1 900 000 Kč, přičemţ nejvyšší pokuta 

byla udělena ve výši 1 000 000 Kč společnosti Patria Finance, a.s., která je členem 

burzy.
142

 De lege lata lze uvaţovat o propracovanější úpravě této problematiky. Mělo by 

                                                 
140   Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 6. 2005, č.j. 3 As 51/2004 – 72. [online+. Dostupné z:     
         <http://www.nssoud.cz/main.aspx?cls=anonymZneni&id=1547&mark=> Nahlíženo 15. 8. 2010 
141  Srov. Výroční zprávy BCPP r. 2004-2009, v částech Inspekční činnost. 
142  Srov. Rozhodnutí ČNB č. j. 2010/5287/570 ze dne 11. 6. 2010, sp. zn.  

http://www.nssoud.cz/main.aspx?cls=anonymZneni&id=1547&mark
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se na úrovni zákonné úpravy zamezit případnému zdvojenému potrestání, protoţe ačkoli 

nejde o porušení zásady ne bis in idem, platná právní úprava umoţňuje, aby jeden 

subjekt byl za stejný skutek potrestán dvakrát, a to organizátorem regulovaného trhu 

v rovině soukromoprávní a zároveň ČNB v rovině veřejnoprávní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      
      Sp/2009/188/573. *online+. Dostupné z:  

<http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/pravomocna_rozhodnutí/susr-
detail.html?cnbid=Sp/2009/43/573&&cnbsegment=300.310&cnbtype=400.410&page=1>. Nahlíženo 
21. 10. 2010. 

http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/pravomocna_rozhodnutí/susr-detail.html?cnbid=Sp/2009/43/573&&cnbsegment=300.310&cnbtype=400.410&page=1
http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/pravomocna_rozhodnutí/susr-detail.html?cnbid=Sp/2009/43/573&&cnbsegment=300.310&cnbtype=400.410&page=1
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ZÁVĚR 

 

Tradiční chápání pojmu „burza cenných papírů“ se souběţně s dynamickým 

rozvojem trhů s cennými papíry výrazně změnilo. Na změnu jmenovaného pojmu mělo 

vliv mnoho faktorů, které jsou vzájemně propojeny. 

Základním a obecným faktorem, který mění pojmy, je změna společenských 

vztahů a jejich neustálý vývoj a proměna. Tyto vztahy se nepochybně odráţejí ve 

vztazích trţních, a tedy i ve vztazích vznikajících na trhu s cennými papíry. Tyto změny 

si ţádají změny v právní úpravě. 

Faktorem, který odstartoval celou řadu proměn trhu s cennými papíry a tím i 

změnu obsahu pojmu „burza cenných papírů“, byl rozvoj moderních telekomunikačních 

a informačních technologií, který započal v 80. letech 20. století a neustále rychlým 

tempem pokračuje. Tento faktor způsobil změnu pohledu na čas a prostor i v oblasti 

burzovnictví. 

 Do této doby se burzy cenných papírů vyvíjely více či méně izolovaně. 

S usnadněním komunikace lze zaznamenat narůstající propojenost jednotlivých burz. 

Inovace spojené s aplikací moderní techniky měly snad největší vliv na změnu pojmu 

„burza cenných papírů“, především jeho teritoriálního prvku. Vlivem tohoto faktoru 

burzovní obchody uţ neprobíhají na tzv. parketu, ale jsou uskutečňovány pomocí 

automatických obchodních systémů. Původní tradiční burzy, kde bylo nutno si ke 

vstupu zakoupit vstupenku a dění na „parketu“ bylo vzrušující podívanou, postupně 

vlivem tohoto rozvoje vymizely.  

Dohled a kontrola burzovních trhů prostřednictvím burzovního komisaře, který 

kaţdý den na burzu docházel a dohlíţel na regulernost obchodů prováděných na 

„parketu“ burzy, byl také nahrazen novou technikou. Další skupinou dříve 

nepostradatelných subjektů na poli burzovního dění byli burzovní dohodci, téţ jejich 

činnost byla znemoţněna inovací v podobě moderní výpočetní techniky. Novým 

okruhem osob, které se staly nepostradatelnými pro burzovní trh, jsou počítačoví 

experti, kteří zajišťují plynulý a bezproblémový chod automatizovaných obchodních 

systémů. Změnil se tedy i způsob uzavírání obchodů, kdy párování objednávek uţ 

neprovádí burzovní dohodce, ale počítač. Za účelem uzavření obchodu se jiţ nemusí 
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docházet na burzu. Teritoriální prvek pojmu „burza cenných papírů“ byl tímto 

ovlivňujícím faktorem značně oslaben.        

Dalším velmi významným faktorem ovlivňujícím pojem burzy cenných papírů je 

integrační proces v rámci EU, a s ním spojený integrační proces trhů s investičními 

nástroji. V souvislosti s integračním procesem je ţádoucí harmonizace právních řádů 

členských zemí EU nejenom v oblasti regulovaných trhů, ale i v oblasti celého 

finančního trhu.  

Stěţejním zákonem pro oblast regulovaných trhů v ČR je zákon č. 256/2004 Sb., 

o podnikání na kapitálovém trhu. Tento zákon je zcela harmonizován s právem EU. Byl 

několikrát novelizován, a to vţdy v souvislosti s transpozicí evropských směrnic.  

Největší změny v oblasti burzovních, resp. regulovaných trhů byly provedeny 

transpozicí směrnice MiFID. Nejpodstatnější změnou zavedenou jmenovanou směrnicí 

bylo zavedení jednotného právního reţimu pro organizátory regulovaných trhů. Tím se 

v ČR přestal rozlišovat regulovaný trh na burzovní a mimoburzovní. Burza cenných 

papírů Praha ztratila svůj monopol v oblasti organizování burzovního trhu. Transpozicí 

této evropské direktivy byl oslaben jeden ze zásadních charakteristických znaků burzy 

cenných papírů, kterým byl členský princip. Umoţnila totiţ přístup na regulovaný trh 

širšímu okruhu subjektů. RM-Systému tak bylo umoţněno fungovat nikoli na členském, 

ale zákaznickém principu, tzn., ţe účastnit se obchodů na této české burze můţe v 

podstatě kdokoli, kdo má volné finanční prostředky. Změnila se i zákonná terminologie. 

Tradiční termín „člen burzy“ byl nahrazen novým termínem „účastník regulovaného 

trhu“.  

Dále tato evropská směrnice vytvořila novou trţní platformu v podobě 

vícestranného obchodního systému. Infrastruktura trhu s investičními je tedy dělena na 

jednotlivé obchodní platformy: regulovaný trh, vícestranný obchodní systém a 

systematickou internalizaci. Zároveň tato evropská směrnice určila subjekty, které 

mohou tyto trţní platformy organizovat. Obchodníci s cennými papíry mohou 

organizovat VOS a systematickou internalizaci a organizátoři regulovaných trhů 

regulovaný trh a VOS. 

V důsledku transpozice směrnice MiFID do českého právního řádu tedy došlo k 

odstranění burzovního monopolu Burzy cenných papírů Praha, členský princip jiţ 

nepatří mezi charakteristické znaky burz, neexistuje jiţ rozlišování regulovaného trhu 
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na burzovní a mimoburzovní. Rozdělením trţní infrastruktury na jednotlivé obchodní 

platformy a určením subjektů, které mohou tyto platformy organizovat, bylo vytvořeno 

dokonale trţní prostředí v oblasti trhů s cennými papíry.  

Postupnými legislativními změnami se situace na trhu s investičními nástroji 

stabilizovala. Důkazem toho je stabilní členská základna BCPP. Zda současná právní 

úprava obsaţená v ZPKT vyhovuje potřebám trhu, ukáţe aţ praxe v  několika 

následujících let. 

Dalším faktorem, který ovlivnil pojem burzy cenných papírů, jsou změny 

v oblasti dohledu a regulace. Tato oblast zaznamenala v poslední době dynamický 

rozvoj. Změny proběhly v institucionálním uspořádání regulace a dohledu. Česká 

národní banka se tak dostala do pozice mega-regulátora celého finančního trhu. Avšak 

hlavní změnou v oblasti regulace a dohledu, důleţitou pro fungování regulovaných trhů, 

bylo posílení samoregulace. Rigidní právní úprava předchozích let se rozvolnila a 

zákonná detailní ustanovení byla přesunuta na úroveň legislativy organizátorů 

regulovaného trhu.  

Faktory, které ovlivnily pojem burzy cenných papírů, bychom mohli označit 

souhrnným termínem – sjednocení. Tím je míněno sjednocení Evropy a z něho 

vyplývající sjednocení právní úpravy v rámci členských zemí ES, sjednocení právního 

reţimu regulovaného trhu a sjednocení dohledu. Proces sjednocování způsobil změnu 

v chápání pojmu této důleţité instituce kapitálového trhu. Zákonodárce pojem „burza 

cenných papírů“ vyměnil za pojem „organizátor regulovaného trhu“, neboť lépe 

vystihuje současné pojetí této instituce kapitálového trhu. Pojem „burza cenných 

papírů“ lze v současné právní úpravě nalézt pouze v jediném ustanovení ZPKT, a to 

v souvislosti s  označením názvu organizátora regulovaného trhu. Lze tedy konstatovat, 

ţe z právního hlediska je pojem „burza cenných papírů“ zcela vyprázdněn. 

Oblastí, kde jsou patrné stále velké mezery, je oblast právní úpravy regulace a 

dohledu. Tato oblast je typickým příkladem, kde lze spatřovat zaostávání právní úpravy 

za faktickým stavem. Je potřeba zpracovat zcela nový kvalitní zákon o dohledu nad 

finančním trhem, který bude vyhovovat potřebám nového integrovaného dohledu a zruší 

současný ZoD, který je torzem zákona č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o 

změně a doplnění dalších zákonů. Proces tvorby nového zákona je dlouhodobou 

záleţitostí, proto by bylo vhodné s nejbliţší novelizací ZoD zrušit alespoň druhou část 
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ustanovení § 6 odst. 3, která říká, ţe bankovní rada ČNB rozhoduje o opravném 

prostředku proti rozhodnutí ORT.  

Problematika procesní stránky samoregulace organizátorů regulovaného trhu je 

tématem poslední části této diplomové práce. Domnívám se, ţe právní úprava této 

oblasti regulovaných trhů si v dohledné době vyţádá určité změny. Na činnost subjektů, 

které se podílejí na trzích organizovaných ORT, dohlíţejí dva dohledové subjekty. 

Jedním je Česká národní banka jako státní orgán dohledu a regulace. Druhým 

dohlíţejícím subjektem je ORT v rámci samoregulace. Oba tyto dohlíţející subjekty 

mohou jmenovaným subjektům ukládat sankce. Můţe nastat situace, kdy jeden subjekt 

můţe být za stejný skutek potrestán dvakrát, a přesto nebude porušena zásada ne bis in 

idem, protoţe jedno uloţení sankce je v rovině veřejnoprávní, tedy ve správním řízení a 

druhé uloţení sankce v rovině soukromoprávní. Je ţádoucí zákonem srozumitelně 

vymezit pravomoci obou těchto dohlíţejících subjektů. 

Nejslabším článkem samoregulace BCPP je ukládání sankcí členům burzy, 

zejména emitentům IN. Právně neujasněná je především pravomoc BCPP rozhodovat o 

právech a povinnostech ostatních obchodních společností. 

Adresáti sankcí se v případě nesouhlasu s udělením sankce mohou odvolat pouze 

k jinému orgánu téhoţ subjektu, který sankci uloţil. Další moţnost ochrany adresátů 

sankcí je podání ţaloby k civilnímu soudu. Řešení obou problémů, tedy dvojího trestání 

a ujasnění pravomoci BCPP k ukládání sankcí, by tedy mohla přinést soudní judikatura. 

Ovšem vzhledem k tomu, ţe BCPP jiţ téměř šest let ţádnou sankci neudělila, není ani 

subjektů, které by se obracely se svými ţalobami na civilní soudy. Tudíţ ani nevzniká 

judikatura, která by se tímto problémem zabývala. 

Burzovní pravidla jsou vnitřním předpisem BCPP. Nejzávaţnějším nedostatkem 

tohoto právního předpisu jsou procesní ustanovení, zejména problematika ukládání 

sankcí je nejasná a problematická. Burza cenných papírů je jedním ze subjektů 

podléhajících regulaci a dohledu České národní banky. Je tedy na ČNB, aby iniciovala 

změnu burzovních pravidel. Touto změnou by měl být odstraněn zejména nesoulad se 

zákonem a napraveny další jiţ uvedené nedostatky tohoto interního právního předpisu.  

Na závěr je třeba říci, ţe přinejmenším od doby účinnosti směrnice MiFID, která 

byla transformována do ZPKT, Burza cenných papírů ani RM-Systém ţádnou sankci 

neudělily. Avšak ze strany ČNB byli jenom v roce 2010 sankcionováni čtyři členové 
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Burzy cenných papírů Praha. Z této skutečnosti můţeme dovodit, ţe v praxi probíhá 

dohled burzy v rovině partnerství, dialogu a komunikace. Avšak zjistí-li organizátor 

regulovaného trhu závaţné porušení pravidel ze strany dohlíţeného subjektu, nahlásí 

tuto skutečnost ČNB, která jako orgánu dohledu zahájí správní řízení s takovým 

subjektem. S takovým postupem lze jen souhlasit, protoţe v praxi nečiní problémy. 

Problém je tedy v právní úpravě samoregulace jak na úrovni zákona, tak i na úrovni 

burzovních pravidel. 

 Podle mého názoru by měla zákonná úprava kopírovat výše zmíněný faktický 

stav. V zákoně o podnikání na kapitálovém trhu by mělo být ponecháno oprávnění 

burzy svůj trh monitorovat, kontrolovat ho, stanovovat pravidla tohoto trhu, avšak 

oprávnění ukládat sankce, které je obsaţeno v ustanovení § 48 písm. k), by mělo být 

změněno. Burza by měla být oprávněna v rámci samoregulace ukládat sankce pouze 

členům burzy, s výjimkou sankcí peněţitých. Nejcitelnější formou sankce by mělo být 

vyloučení, jako účinná forma prevence porušování burzovních pravidel. Ukládání 

peněţitých sankcí a ukládání sankcí emitentům IN přijatých k obchodování na trh burzy 

by mělo být ponecháno v pravomoci orgánu dohledu a regulace, tedy ČNB. 

Takováto úprava ukládání sankcí je zcela v souladu se směrnicí MiFID, která 

v ţádném ze svých článků explicitně nestanoví povinnost ORT ukládat sankce nebo 

povinnost vynucovat dodrţování pravidel. Naopak směrnice MiFID v ustanovení čl. 43 

stanoví: „Členské státy vyžadují, aby organizátoři regulovaných trhů ohlašovali 

příslušnému orgánu regulovaného trhu významná porušení svých pravidel nebo jakékoli 

obchodní podmínky narušující řádné fungování trhu nebo jakékoli chování, které by 

mohlo svědčit o zneužívání trhu.“ 

Současné znění Burzovních pravidel můţe v praxi přinést řadu nepříjemností, a 

to jak subjektům, které se určitým způsobem podílejí na trzích organizovaných burzou, 

tak i samotné burze. Burzovní pravidla by měla být lépe propracovaná, jasná, jednotná a 

měla by respektovat poţadavky vyjádřené v ústavních předpisech. 
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Seznam zkratek 

 

BCPP   Burza cenných papírů a. s., Praha  

BP       Burzovní pravidla 

CP    Cenné papíry 

ČR   Česká republika 

EHS   Evropské hospodářské společenství 

ES   Evropské společenství 

EU   Evropská unie 

IN   Investiční nástroj (e)  

KCP               Komise pro cenné papíry 

MiFID  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 

2004 o trzích finančních nástrojů, o změně směrnice Rady 85/611/EHS a 

93/6/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES a o 

zrušení směrnice Rady 93/22/EHS, ve znění směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2006/31/ES  

MTF   Multilateral trading facility  

ORT  Organizátor regulovaného trhu 

RM-S   RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s. 

SŘ   zákon č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů 

VOS   Vícestranný obchodní systém 

ZoD   Zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a 

doplnění dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů 

ZPKT  Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu ve znění 

pozdějších předpisů  
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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 umoţnily integraci kapitálových trhů v rámci 

Evropy. Tato integrace si vyţádala 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“ uţívá 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 

vyţádaly 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, čímţ se umoţnilo pruţněji 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.  
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ABSTRACT 

Stock Exchange 

 
The contents of the notion “stock exchange” change in time. Factors inducing 

these changes are intertwined and influence each other. The introduction of modern 

telecommunication technologies in 1980s brought about a process of change in the 

notion of “stock exchange”. This factor mainly influenced the territorial aspect of said 

notion. 

Modern communication technologies allowed for integration of capital markets 

within Europe. This integration required unification of legislation in EU Member States. 

The crucial piece of Czech legislation implementing European norms in the area 

of stock exchange markets is the Act No. 256/2004 Coll. on Business on Capital 

Market. The greatest influence on the notion of “stock exchange” has had the 

transposition of the EU MiFID directive into that act in 2008. The changes introduced 

by this directive have led to vacating tne notion of “stock exchange” in legal terms with 

the term itself being replaced by “operator of the regulated market”. 

Over the past decade the supervision and regulation on both European and 

national levels have undergone substantial changes. The changes and innovation in the 

investment instruments market have called for changes in institutional setting of 

supervision and regulation. These changes in supervision and regulation have been 

implemented in the Czech Republic as well. Individual sectorial supervision bodies 

have been integrated under Czech National Bank. Therefore a “megaregulator” of the 

entire financial market was created. Subsequently, the sectorial model has been replaced 

by a functional model within the Bank. The legal regulation of this area falls behind the 

factual situation. A brand new act on supervision and regulation of the entire financial 

market should be prepared and the current act on supervision of capital market (of poor 

quality) should be replaced. 

Legal regulation introduced by the MiFID directive enhanced self-regulation of 

operators of the regulated market allowing them to respond more flexibly to the needs 

of an investment instruments market undergoing dynamic changes. The self-regulation 

is an area where I still identify some deficiencies and ambiguities. Above all, the legal 
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regulation of supervision should be aligned with internal norms of operators of the 

regulated markets and hence the issues of sanctioning and protection of the sanctioned 

subjects should be clarified. 
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