
ZÁVĚR 

Právo cenných papírů a navazující regulace kapitálového (finančního) trhu je velmi složitou a 

nepřehlednou částí práva. Je to dáno zejména velkým množstvím zákonů a jiných právních 

předpisů, dynamikou vývoje právní úpravy obchodování s nimi především evropské provenience 

i beze sporu častých legislativních opomenutí a chyb. Protože se operace s cennými papíry 

přímo vztahují k socioekonomickému systémů, jež označujeme jako kapitalismus (není mu snad 

nic více vlastní než operace s cennými papíry na finančním trhu), má česká právní úprava 

poměrně krátkou  tradici, z čehož vychází většina nesnází a s čímž je spojen zatím ne příliš 

rozvinutý a ustálený stav judikatury vztahující se k tomuto tématu. Již samotný pojem „cenný 

papír“ ovšem i v právních systémech s dlouhou tradicí stále činí výkladové problémy, což 

poukazuje na složitost problematiky  cenných papírů. Lze totiž tvrdit, že nejlepším způsobem 

vymezení termínu „cenný papír“ je právě analýza možného nakládání s ním, tedy operací s 

cennými papíry. Do budoucna lze očekávat, že se množina operací s cennými papíry bude dále 

rozšiřovat, zejména díky progresivním investičním nástrojům derivátového typu.  

Ačkoliv se cenné papíry již dávno staly „obchodovaným artiklem“ na území ČR, budí velké 

překvapení nesoulad mezi počtem ekonomů a právníků, kteří se mu podrobněji věnují. Zatímco 

existuje velké množství ekonomické literatury pojednávající o operacích s cennými papíry, je 

stejné téma detailněji právně rozebráno jen v několika publikací, z nichž některé jsou staršího 

data, a tudíž již neodpovídají současnému stavu legislativy.  

Obsah a struktura předkládané diplomové práce jsou určeny názvem jejího tématu, protože se 

jedná o komplexní materii, jejíž zevrubné zkoumání by nebylo možné. Má proto především 

sloužit ke kvalifikovanému vhledu do práva cenných papírů, jenž reflektuje „zběsilou“ 

legislativní činnost českého i evropského zákonodárce. Každá z kapitol by mohla být 

samostatným tématem pro diplomovou práci, bylo tedy důležitější, než popsat všechny operace s 

cennými papíry, vybrat jádro tohoto tématu a podrobně ho rozepsat (převodní, depozitní, 

obstaravatelské a zajišťovací operace).   Tyto ústřední body práce jsem „obalil“ otázkami 

evidence cenných papírů, účtováním a oceňováním o nich a konečně i daňovým pohledem, 

protože jedině s nimi tvoří jádro jeden logický celek.    

Lze očekávat, že budoucí vývoj přinese další vývoj v právní úpravě cenných papírů. Vedle 

nutných novelizací zákona o podnikání na kapitálovém trhu v souvislosti s požadavky praxe na 

vyjasnění rozporů mezi jednotlivými pravidly, i novou soukromoprávní úpravu cenných papírů, 

pravděpodobně na základě navrhovaného nového občanského zákoníku. Na mezinárodní úrovní 



se již dnes diskutuje o nové regulaci finančních trhů, které by mělo snížit pravděpodobnost 

vzniku dalších finančních a následných hospodářských krizí, z nichž jednu z těch nejbolestivější 

právě prožíváme. 

 

 


