
Závěr 

Cílem této práce bylo definovat z právního hlediska dluhopisy, vymezit je oproti jiným 

druhům cenných papírů, přiblížit problematiku procesu jejich vydávání a především seznámit 

čtenáře s různými druhy dluhopisů existujícími jak na českém trhu, tak na trzích zahraničních 

a mezinárodních.  

Při detailním rozebírání pojmu dluhopis a jeho právním rozboru vycházela práce z české 

právní úpravy a odborné literatury. Pozornost byla zaměřena především na detailní rozbor 

tohoto pojmu, zejména z hlediska tří základních znaků dluhopisů. V rámci tohoto rozboru pak 

byla v rychlosti zmíněna historie používání a významu pojmu dluhopis na území České 

republiky. Práce také v základních bodech shrnula rozdíly mezi dluhopisy a jinými formami 

cenných papírů, zejména pak zdůraznila základní odlišnosti proti akciím a podílovým listům.  

Dalším podstatným bodem této práce bylo shrnutí základních fází postupu při vydávání 

dluhopisů. Byl použit exemplární příklad vydání dluhopisu obchodovaného na veřejném 

regulovaném trhu. Výběr tohoto příkladu nebyl náhodný, neboť jde o v podstatě nejsložitější 

proces emise dluhopisu, a právě na tomto příkladu bylo možné rozebrat téměř všechny 

aspekty vydávání dluhopisů.  

Pravděpodobně nejpodstatnější a nejdůležitější pasáží je však část obsahující dělení 

dluhopisů do jednotlivých kategorií v závislosti na jejich vlastnostech a různých jiných 

kriteriích. Při vědomí složitosti problematiky a množství kritérií a hledisek pro třídění 

dluhopisů poukazuji na skutečnost, že tato práce zcela jistě nezahrnuje vyčerpávající výčet 

dluhopisů a ani se o to nesnaží. Cílem v této oblasti bylo uvést základní typy dluhopisů a 

provést třídění dle jejich nejběžnějších hledisek a charakteristik.  

Na závěr bych rád uvedl, že i když co do  počtu emitovaných dluhopisů v porovnání 

k emisi jiných cenných papírů je Česká republika téměř na stejné úrovni jako ostatní státy 

Evropy, praxe ukazuje, že v České republice není emitována taková diverzita dluhopisů jako 

na vyspělých trzích. Důvodem nebudou technické aspekty českého právního prostředí, neboť 

české právo, přes určité limity, jakými jsou například nemožnost vydávat Perpetual bonds 

nebo dluhopisy typu STRIPS, umožňuje emisi téměř všech ostatních druhů dluhopisů v této 

práci zmíněných a zcela jistě i některých dalších v této práci nezmíněných. Dle mého názoru 

by pro případné emitenty ani investory také nebyl nepřekonatelnou překážkou způsob vedení 

zaknihovaných cenných papírů ve SCP (mám na mysli především problematiku nepřímého 

držení cenných papírů) a téměř 6 let trvající problém se zřízením centrálního depozitáře. 



Důvody, proč jsou zejména zahraniční investoři, případně emitenti, opatrní při vstupu na 

český trh dluhopisů, dle mého názoru paradoxně nesouvisí s právní úpravou dluhopisů, ale 

s obecnými problémy vymožitelnosti práva a rychlosti soudů. Neboť v dnešní globální, 

neustále se zrychlující době, platí čím dál více, a zejména pro osoby obchodující na 

kapitálovém trhu a uvědomující si časovou hodnotu peněz, pořekadlo, že „čas jsou peníze“.  

 


