
Abstrakt

Diplomová práce se zabývá problematikou regulace kapitálového trhu 

z komplexnějšího pohledu. Ve státech s rozvinutou tržní ekonomikou představují kapitálové 

trhy podstatnou součást tržních mechanizmů. Vystupují jako významný zprostředkovatel 

transferu a tím i realokace materiálních artefaktů. Východiskem je chápání kapitálového trhu, 

jakožto interdisciplinárního fenoménu. Jednotlivými přístupy, které jsme vybrali k postižení 

regulace kapitálového trhu jsou: právo, ekonomie, etika a v omezené míře psychologie. 

Záměrem je postihnout regulaci na straně jedné právní, tj. reaktivní, realizovanou 

institucionálně (zabezpečovanou státní autoritou), na straně druhé reprezentovanou           

proaktivním přístupem samoregulace, který vychází z etických hodnot; přístup psychologie, 

která představuje převodní mechanismus, to vše zasazeno do kontextu ekonomické reality a 

jejího přístupu k regulaci. Diplomová práce reflektuje události posledních let – jednak 

finanční krizi, dále globalizaci a internacionalizaci finančního trhu, i integraci České 

republiky do evropských struktur.

Převládá analyticko-deskriptivní zaměření diplomové práce.

Úvodní kapitoly jsou zaměřeny na objasnění základního rámce, ve kterém se regulace 

uskutečňuje. První determinuje podstatu finančního trhu. Druhá se zaměřuje na kapitálový trh, 

jakožto jeden ze segmentů finančního trhu. Záměrem není pouze vymezení kapitálového trhu 

v teoretické rovině, ale i poskytnutí informací o kapitálovém trhu v České republice –

aktuálním stavu a právní úpravě. Těžiště diplomové práce je ve třetí kapitole, která se zabývá 

regulací. Zachyceny jsou základní teoretická východiska a přístupy ke struktuře regulace. 

Náležitá pozornost je věnována subjektům, které vystupují v rámci regulace – ať již jako 

regulátor nebo regulovaný. Opomenut není ani vývoj regulace kapitálového trhu. Základní 

dimenzí problematiky regulace je distinkce mezi právní a mimoprávní regulací, s čímž souvisí 

vztah mezi regulací státem a samoregulací. Mimoprávní regulace je spojována s neformálními 

prostředky regulace, především etickými hodnotami. Soustava pravidel, které se opírají          

o etiku, postrádají sice rozměr stupně vynutitelnosti pravidel, která jsou podepřena státní 

autoritou, avšak jejich dodržování přináší užitek v dlouhodobém horizontu. V praktické 

rovině lze uplatnit hodnoty jak obecné, tak hospodářské etiky. Motivaci k jejich uplatňování 

objasňuje psychologie. Vzájemná podmíněnost právních i mimoprávních pravidel regulace se 

promítá i do ekonomie – především institucionální ekonomie, jejíž východiska a základní 

přístupy jsou představeny ve čtvrté kapitole.
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