
Resumé diplomové práce 

V době stále postupující globalizace a rychlého rozvoje finančních trhů, je téma 

dohledu nad finančním trhem stále více aktuální. Tyto tendence byly v poslední době 

výrazně posíleny vlivem probíhající světové finanční krize. Právě ve světle této krize, 

která začala jako úvěrová, se stalo téma dohledu nad finančním trhem diskutovaným  

ve všech státech i na úrovni mezinárodní, neboť nalezení efektivního uspořádání  

a výkonu dohledu by mohlo výrazně napomoci jejímu rychlejšímu překonání. 

Hlavním cílem této práce je analýza a srovnání právních úprav činnosti České 

národní banky a Národné banky Slovenska při výkonu dohledu nad finančním trhem. 

Vývoj těchto právních úprav je zajímavý zejména proto, že obě vzešly ze shodných 

právních základů, poté prošly fází samostatného vývoje, aby nakonec došlo k jejich 

opětovnému sblížení pod vlivem Evropské unie. 

První dvě kapitoly této práce jsou zaměřeny na vymezení základních pojmů, 

které jsou v práci dále používány a charakteristiku základních modelů institucionálního 

uspořádání dohledu. Druhá kapitola obsahuje výklad o subjektech výkonu dohledu  

nad finančním trhem s přehledem orgánů, které tuto funkci vykonávaly a nyní 

vykonávají v České republice a na Slovensku. 

Další část práce popisuje vývoj obou právních úprav v období po rozpadu 

Československa až do roku 2006, kdy byl v obou státech dokončen proces integrace 

dohledu do centrálních bank. 

Kapitola zaměřená na popis integračního procesu, nejdříve pojednává  

o důvodech integrace, dále shrnuje výhody a nevýhody svěření výkonu dohledu 

centrální bance státu a zejména popisuje právní úpravu tohoto procesu. Tato kapitola 

dále pojednává o zvoleném modelu institucionálního uspořádání, neboť oba státy  

na počátku zvolily sektorový model, avšak postupně Česká republika přešla 

k funkcionálnímu modelu uspořádání. 

Následující část práce je jejím jádrem a provádí analýzu aktuálních právních 

úprav dohledu nad finančním trhem se zaměřením na činnost centrálních bank. Česká 

právní úprava dohledu je roztříštěná do mnoha právních předpisů, proto je její popis 

rozdělen dle jednotlivých oblastí finančního trhu. Jádrem slovenské právní úpravy je 

obecný zákon o výkonu dohledu, který je v této kapitole podrobně rozebrán. 



V závěru práce je provedeno komplexní porovnání české a slovenské právní 

úpravy vzhledem k jejich odlišnostem i společným znakům. Dále je v závěru pojednáno 

o možnostech budoucího vývoje s ohledem na aktuální finanční krizi.  


