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Seznam zkratek
„Garanční fond“

Garanční fond obchodníků s cennými papíry

„ZPKT“

Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu,
v platném znění

„ZISIF“

Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a
investičních fondech, v platném znění

„zákon o bankách“

Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění

„insolvenční zákon“ Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení,
v platném znění
„směrnice ICS“

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/9/ES ze dne 3.
března 1997 o systémech pro odškodnění investorů

„návrh/ novela
směrnice“

Dokument Komise KOM(2010)371 v konečném znění. Návrh
směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění
směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/9/ES o systémech
pro odškodnění investorů

„zákon o obchodních korporacích“

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech,
v platném znění

„směrnice MiFID“

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21.
dubna 2004 o trzích investičních nástrojů a 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

„studie Oxera“

Describtion and assessmet of the national investor compensation
schemes established in accordance with Directive 97/9/EC,
Report prepared for European Commission (Internal Market DG),
January 2005, Oxera Consulting Ltd

„SKIPCP“

Subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných
papírů

„ESMA“

European Securities and Markets Authority

„MF“

Ministerstvo financí České republiky

„NKÚ“

Nejvyšší kontrolní úřad

„ČNB“

Česká národní banka

Úvod
Z celé řady ekonomických studií vyplývá, že nejčastějším důvodem pro selhání
trhu je nepřesná, anebo ještě hůře zcela asymetrická, informovanost zúčastňujících se
subjektů. V případě malých investorů toto platí dvojnásob, neboť z důvodu velmi
omezených znalostí oproti profesionálním zákazníkům nejsou schopni posoudit finanční
riziko, k němuž se při investování peněžních prostředků nebo investičních nástrojů
prostřednictvím investičního podniku zavazují. Ve světle této problematiky se ozývaly
stále silnější tendence směřující k zavedení systému, jež by vedl k ochraně
neprofesionálních investorů, podpoře jejich důvěry v kapitálové trhy a zajištění
proporcionality a rovnosti prostřednictvím minimální harmonizační úpravy s ohledem
na přeshraniční charakter investování.
Z tohoto důvodu nemohlo dojít k realizaci výše vytyčených cílů pouze na úrovni
národní, komplexnost a přeshraniční charakter věci si žádaly přijetí opatření na úrovni
Evropské unie. K ochraně malých investorů (tzv. retail investor) s cílem rovněž posílit
řádné fungování jednotného trhu s finančními službami v rámci Evropské unie přispělo
přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/9/ES ze dne 3. března 1997 o
systémech pro odškodnění investorů. Tato směrnice byla základem pro sjednocení
přístupu k investorům, jež dala vzniknout poslední záchranné síti v případě, nebude-li
investiční podnik schopen navrátit peněžní prostředky nebo investiční nástroje z důvodů
přímo souvisejících s jeho finanční situací.
Systém pro odškodnění investorů by měl být zcela zásadně posledním
záchytným bodem chránícím drobné investory, nicméně je třeba zdůraznit, že náhrada
ze systému není poskytnuta za jakýchkoliv okolností, jež by vedly k neschopnosti
investičního podniku navrátit investorovi peněžní prostředky nebo investiční nástroje.
Z principiálního hlediska je investování vždy činností rizikovou a cílem tohoto systému
není poskytnutí ochrany před investičním rizikem (v takovém případě by se jednalo o
opatření kontraproduktivní zvyšující nejen náklady pro udržení systému, ale deformující
rovněž chování investorů s ohledem na navýšení morálního hazardu). Systém pro
odškodnění investorů má pouze vytvořit doplňkovou ochranu a poslední záchranný
resort, neboť páteří tvořící ochranu zákazníků investičních podniků, je směrnice
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Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních
nástrojů.1
Z pohledu českých reálií je odrazem požadavků směrnice o systémech pro
odškodnění investorů v současnosti zařazení části deváté do zákona č. 256/2004 Sb., o
podnikání na kapitálovém trhu. Institucí zabezpečující záruční systém pro odškodnění
investorů je Garanční fond obchodníků s cennými papíry, jež je stěžením pojmem této
diplomové práce spolu s koncepcí odškodnění investorů.
Cílem této diplomové práce je co nejkomplexněji přiblížit úpravu Garančního
fondu obchodníků s cennými papíry v české a evropské právní úpravě. Autorka
diplomové práce se pokusí o zhodnocení, zda česká právní úprava Garančního fondu je
v souladu s požadavky stanovenými na úrovni evropské. Dále je cílem této diplomové
práce analyzovat návrh evropské legislativy mající vliv na systém pro odškodnění
investorů. K samotné tématice investic a ochrany investorů mě přivedl zájem o
problematiku investic a také pracovní zkušenosti ve finančním sektoru.
V rámci geneze a rozvoje kompenzačního systému se kapitola první věnuje
nahlížení na systém odškodňující investory v rámci domácí právní úpravy. Z časového
hlediska je úvodní kapitola zaměřena na nejdůležitější právní předpisy nebo události,
jež ovlivnily úpravu Garančního fondu od jeho založení až po současnost.
Kapitola první pouze shrnuje nejvýznamnější milníky ovlivňující systém pro
odškodnění investorů v České republice. Jednotlivé instituty vztahující se ke
Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry jsou podrobně rozebrány v kapitole
druhé a třetí. Z obecného hlediska je v kapitole druhé věnována pozornost organizační
struktuře Garančního fondu a subjektům přispívajícím do systému pro odškodnění
investorů.
V kapitole třetí je blíže přiblížena faktická činnost Garančního fondu.
Stěžejním je nastavení financování kompenzačního schématu, neboť v tomto ohledu
evropská úprava poskytuje určitou volnost členským státům. Financování systému
prošlo v českém právním systému významnými změnami vedenými snahou, ať už více
či méně úspěšnou, k nastavení proporčního a soběstačného systému. Dále je v této
1

Směrnice MiFID obsahuje zejména přesné podmínky pro nakládání s aktivy zákazníků drženými
investičními podniky a další pravidla obezřetnosti, při jejichž teoretickém dodržení by k nutnosti náhrad
z kompenzačního systému stanoveného směrnicí ICS nemělo dojít. Na druhé straně nelze vždy garantovat
plné dodržení požadavků ze strany investičních podniků, a proto došlo k zavedení kompenzačního
systému pro odškodnění investorů.

2

kapitole rozebrán postup při přihlášení nároků v důsledku neschopnosti investičního
podniku vyplatit peněžní prostředky nebo vydat investiční nástroje, jejich ověření a
vyplacení náhrad oprávněným subjektům.
Následující kapitola čtvrtá se zaměřuje na evropskou právní úpravu ohledně
systému pro odškodnění investorů. Důraz je zejména kladen na plánovanou novelu
směrnice ICS, jejíž jednotlivé aspekty jsou rozebrány v podkapitolách této kapitoly.
Závěrečná kapitola pátá analyzuje s ohledem na vývoj v rámci evropské právní úpravy
možný vývoj systému pro odškodnění investorů a budoucnost Garančního fondu.
Tato práce byla zpracována k právnímu stavu platnému ke dni 1. listopadu 2013.
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1. Historie systému pro odškodnění investorů na území České
republiky
Vytvoření podmínek trhu, jež zvýší důvěru investorů ve finanční trh jako takový,
je jedním z důležitých faktorů pro řádné fungování vnitřního trhu. Tento požadavek si
dala za cíl Evropská unie a k jeho realizaci přispělo přijetí směrnice Evropského
parlamentu a Rady 97/9/ES ze dne 3. března 1997 o systémech pro odškodnění
investorů. Směrnice 97/9/ES byla základním kamenem pro vznik systému o odškodnění
zákazníků obchodníků s cennými papíry na území České republiky.
Úprava cestou směrnice závazné ve všech členských státech byla zvolena
z důvodu přeshraničního charakteru dané tématiky a v souladu se zásadou volného
pohybu zboží, osob, služeb a kapitálu tak, aby i malým investorům byly nastaveny
shodné podmínky, jež se dosud někdy až diametrálně lišily stát od státu. Nutno
podotknout, že některé státy úpravu této problematiky zcela opomíjely. Harmonizace
prostřednictvím evropské legislativy měla přispět k tomu, aby i menší investoři měli
možnost přistupovat k investičním službám nabízených zahraničními poskytovateli
investičních služeb nebo pobočkami investičních podniků členských států Evropské
unie se stejnou důvěrou jako ke službám poskytovaným tuzemskými subjekty. Na
úrovni vnitrostátní měla být rovněž posílena důvěra investorů k uskutečnění investic
stanovením minimálního limitu odškodnění v případě, nebude-li investiční podnik
schopen splnit své závazky vůči svým zákazníkům.
V České republice byl vůbec poprvé zaveden systém pro odškodnění investorů
až na základě výše uvedené směrnice a jejího promítnutí do vnitrostátní úpravy
prostřednictvím zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech. Členské státy Evropské
unie měly implementační povinnost ke dni 26. září 1998. Pro Českou republiku, toho
času nečlenský stát, tento termín závazný nebyl, nicméně obsah směrnice musel být
promítnut do českého právního řádu nejpozději jejím vstupem do Evropské unie.
Garanční fond obchodníků s cennými papíry vznikl na počátku roku 2001, a to
novelou o cenných papírech. Tím se přiřadil k dalším dvěma institucím odškodňující
zákazníky v obdobných situacích, a to k Fondu pojištění vkladů a Zajišťovacímu fondu
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družstevních záložen.2 Jak bylo stanoveno v prvotní právní úpravě Garančního fondu
prostřednictvím zákona č. 362/2000 Sb., jako právnická osoba měl podléhat zápisu do
Obchodního rejstříku. Jednalo se pouze o deklaratorní zápis, jež byl učiněn až dne 22.
července 2002. O skutečném fungování Garančního fondu se dá hovořit až od druhého
kvartálu roku 2002, kdy obdržel první příspěvky od regulovaných subjektů, a mohl
tudíž efektivně sloužit svému účelu čili k ochraně investorů.
Veškeré aspekty vztahující se k činnosti a organizačnímu uspořádání Garančního fondu
jsou detailně zpracovány v dalších kapitolách této diplomové práce. Účelem
následujících podkapitol je zevrubné seznámení se s proměnou právní úpravy
Garančního fondu od počátku jeho zavedení do české legislativy až po současnost a
další okolnosti mající vliv na formaci systému pro odškodnění investorů.

1.1 Právní úprava Garančního fondu v zákoně o cenných papírech
První úprava Garančního fondu obchodníků s cennými papíry byla do českého
právního řádu vnesena prostřednictvím zákona č. 362/2000 Sb., jež novelizoval zákon č.
591/1992 Sb., o cenných papírech. Konkrétně se jednalo o vložení paragrafů § 81a až §
81d do zákona o cenných papírech, a to s účinností od 1. ledna 2001. Zapracování
těchto ustanovení reagovalo na směrnici Evropského parlamentu a Rady 97/9/ES ze dne
3. března 1997 o systémech pro odškodnění investorů a snahu České republiky o
harmonizaci právních předpisů, jakožto žadatelského státu o přistoupení k Evropské
unii.
Zákon o cenných papírech vymezil pojem Garančního fondu obchodníků
s cennými papíry jako právnickou osobu a stanovil, že se nejedná o státní fond.
Upraveny byly rovněž organizační struktura Garančního fondu, jež byla prakticky
identická se současnou úpravou3, zdroje a použití prostředků Garančního fondu.
Důležité bylo vymezení tzv. zákaznického majetku pro účely tohoto zákona4, a to
2

Zajišťovací fond družstevních záložen již v současnosti neexistuje, neboť byl zrušen zákonem ze dne
22. července, č. 290/2009 Sb., o zrušení Zajišťovacího fondu družstevních záložen.
3
Ke změně došlo zejména při jmenování jednoho ze členů, jež byl v minulosti jmenován z řad
zaměstnanců Komise, nyní ze zaměstnanců České národní banky. Více v podkapitole 2.1 této diplomové
práce.
4
Srovnej ustanovení § 81b zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech ve znění zákona č. 362/2000 Sb.
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zejména pro výpočet příspěvku do Garančního fondu ve výši 0,3% hodnoty pojištěného
zákaznického majetku. Zákon definoval zákaznický majetek jako peněžní prostředky a
investiční instrumenty svěřené oprávněné osobě za účelem poskytnutí investiční služby
a peněžní prostředky nebo investiční instrumenty získané za tyto hodnoty pro
zákazníka, přičemž byly vyloučeny ty peněžní prostředky, které byly vedené na účtech
pojištěných dle zvláštního zákona.5 Zákaznický majetek nebyl součástí majetku
obchodníka s cennými papíry. Roční placení příspěvků bylo vždy nutno uskutečnit
nejpozději do 31. března a při prodlení hrozilo v krajním případě až odebrání povolení
vydaného obchodníkovi s cennými papíry. Co se týká definice podmínek, kdy
obchodník s cennými papíry není nadále schopen plnit své závazky, je třeba
konstatovat, že vzhledem k současné právní úpravě v zákoně o podnikání na
kapitálovém trhu, původní definice časově neomezovala dobu posouzení finanční
situace obchodníka s cennými papíry ve vztahu k likviditě jeho závazků. Zákon o
cenných papírech stanovil, že za takovou situaci se považuje případ, není-li obchodník
s cennými papíry z důvodů přímo souvisejících s jeho finanční situací schopen plnit své
závazky vůči zákazníkům a nejsou vyhlídky, že tak bude schopen učinit.6 Lhůta pro
přihlášení nároků byla stanovena na pět měsíců od uveřejnění zjištění, že obchodník
není schopen plnit své závazky. Fond rovněž vylučoval určité subjekty z poskytování
náhrad. Náhrada zákazníkovi byla vyplácena ve výši 90% částky s horním limitem
400 000 Kč pro jednoho zákazníka u jednoho obchodníka s cennými papíry.
Vyplacením náhrady vstupoval Garanční fond obchodníků s cennými papíry do práv
věřitele ve vztahu k částce vyplacené jako náhrada.
Co se týká dalších způsobů získávání finančních prostředků zákon o cenných
papírech stanovil povinnost státu poskytnout návratnou finanční výpomoc ve výši 50%
potřebných prostředků, nebude-li mít Garanční fond dostatek prostředků. Dále bylo
zákonem upraveno, že 50% potřebných peněžních prostředků přijme Garanční fond ve
formě bankovního úvěru čili na finančním trhu. Ve světle následně vzniklých kauz,
s nimiž se Garanční fond musel potýkat, nicméně tato možnost byla později významně

5

Ustanovení § 41a a následující zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění.
Do současné právní úpravy přibylo stanovení jednoho roku, jakožto maximálního přípustného termínu
pro posouzení, zda obchodník s cennými papíry je či není schopen splnit své závazky vůči svým
zákazníkům, tedy investorům.
6
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eliminována.7 V případě nedostatku finančních prostředků fondu, a to ať již byly
následně obstarány Garančním fondem samotným nebo za pomoci státu, zákon o
cenných papírech požadoval navýšení příspěvků obchodníků s cennými papíry pro
následující rok na dvojnásobek.

1.2 Vliv novely zákona o Komisi pro cenné papíry
Původní právní úprava v zákoně o cenných papírech již od počátku vykazovala
řadu nedostatků, a tudíž další změnu související s Garančním fondem obchodníků
s cennými papíry zavedl zákon č. 308/2002 Sb., který novelizoval zákon č. 15/1998 Sb.,
o Komisi pro cenné papíry. Touto novelou zákona o Komisi pro cenné papíry byla
snížena hodnota příspěvků do Garančního fondu z tehdejších 0,3% na 0,01% hodnoty
pojištěného zákaznického majetku, dále došlo k upřesnění zákaznického majetku tak, že
byly vyloučeny peněžní prostředky zákazníka přijaté obchodníkem, který je bankou
nebo pobočkou zahraniční banky8, a k rozšíření náhrady na jiné subjekty v rámci
Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru.

1.3 Vstup do EU – zákon o podnikání na kapitálovém trhu
Dne 1. května 2004 vstoupila v platnost smlouva o přistoupení České republiky
do Evropské unie, což znamenalo v právní oblasti přijetí řady nových zákonů tak, aby
byly v souladu s právními předpisy Evropské unie. Jedním z těchto zákonů byl i zákon
č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Zákon o podnikání na kapitálovém
trhu převzal dosavadní úpravu Garančního fondu obchodníků s cennými papíry a
zapracoval i některé změny, jež vstoupily v platnost ke dni vstupu České republiky do
Evropské Unie.
Právní úprava Garančního fondu je ze systematického hlediska zařazena v hlavě
šesté, části deváté zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Poprvé byla stanovena
minimální roční výše příspěvku obchodníka s cennými papíry, a to částkou alespoň
10 000 Kč. V souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 97/9/ES, o systémech
7

K tomuto došlo zejména v důsledku velkých kauz zkrachovalých obchodníků s cennými papíry, a to
Private Investors a.s, KTP Quantum a.s, Profin CB, Finnex Praha a Bradley, Rosenblat & Co.
8
Tyto subjekty jsou pojištěny dle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění.
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pro odškodnění investorů, zákon o podnikání na kapitálovém trhu stanovil, že náhrada
zákazníkovi náleží v případě, kdy obchodník není z důvodů přímo souvisejících s jeho
finanční situací schopen plnit své závazky.9 Procentuální výše náhrady byla ponechána
stejně jako v předchozím zákoně o cenných papírech, a tudíž i zde byla uplatněna
spoluúčast investora na případné ztrátě. Stanovení této procentuální hranice bylo
odůvodněno větší motivací investora k obezřetnosti ve vztahu k investici samotné a
k subjektu, jehož prostřednictvím má být investice uskutečněna. Co se týká výše
náhrady, i zde byl stanoven horní strop odpovídající hodnotě ekvivalentu 20 000 EUR
v české měně tak, jak stanoví směrnice o systémech pro odškodnění investorů.
Jak již bylo naznačeno výše v souvislosti s negativní zkušeností Garančního
fondu, kdy došlo k úpadku velkého množství subjektů, možnost zapůjčení finančních
prostředků ve formě návratné finanční výpomoci byla tímto zákonem zpočátku
odstraněna a Garanční fond si nadále musel obstarat potřebné finanční prostředky pouze
na finančním trhu. Další významnou změnou byla úprava statutu zahraničních osob,
které poskytují investiční služby v České republice. Zákon stanovil, že taková
zahraniční osoba se může účastnit záručního systému ve státě, ve kterém má své sídlo a
skutečné sídlo. Není-li však tomu tak, má takový zahraniční subjekt povinnost přispívat
jako tuzemský obchodník s cennými papíry do záručního systému v České republice,
tedy systému zajišťovaného Garančním fondem obchodníků s cennými papíry.

1.4 Další zajišťovací fondy v ČR a jejich vliv na úpravu Garančního
fondu
Garanční fond obchodníků s cennými papíry je pouze jedním ze zajišťovacích
fondů v České republice, a to vedle další instituce, jíž je Fond pojištění vkladů.10
Ačkoliv Fond pojištění vkladů působící vedle Garančního fondu není součástí náplně
této diplomové práce, považuji za podnětné zmínit jeho existenci a poukázat na
vzájemnou provázanost prostřednictvím evropské právní úpravy.

9

S odkazem na definici v ustanovení § 130 odst. 1 zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Postup při
poskytování náhrad poškozeným zákazníkům je detailně rozebrán v kapitole 3.5 a následující.
10
V českém právním prostředí dříve existoval rovněž i Zajišťovací fond družstevních záložen, tento byl
nicméně zrušen ke dni 31. prosince 2010, a to zákonem č. 290/2009 Sb., o zrušení Zajišťovacího fondu
družstevních záložen
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1.4.1 Fond pojištění vkladů a směrnice o systémech pojištění vkladů
Fond pojištění vkladů byl založen novelou zákona o bankách, konkrétně
zákonem č. 156/1994 Sb., s účinností ke dni 29. července 1994. Ve srovnání
s Garančním fondem obchodníků s cennými papíry byl tento fond zaveden nikoliv až
harmonizací

s evropskou

právní

úpravou,

ale

z vůle

českého

zákonodárce

prostřednictvím zákona č. 21/1992 Sb., o bankách. S ohledem na důležitost této
tématiky pro finanční stabilitu trhu a s cílem nejen poskytnout ochranu dotčeným
subjektům, ale i předcházet situacím, jež by mohly vést k negativním dopadům pro
banky v důsledku výběru velkého množství peněžních prostředků z bankovních účtů
jejich majitelů v případě nedůvěry v bankovní instituci, evropská harmonizační úprava
na sebe nenechala dlouho čekat.
K zrealizování těchto pretenzí došlo po přijetí směrnice Evropského parlamentu
a Rady 94/19/ES ze dne 30. května 1994, o systémech pojištění vkladů. Z pohledu
makroekonomické stability ekonomiky bylo přijetí směrnice kladným krokem
vedoucím k nastavení určitých minimálních standardů odškodnění pro oprávněné osoby
v případě, kdy banka není schopna dostát svým závazkům.11 Již zjednodušená definice
účelu směrnice o pojištění vkladů vypovídá o podobnosti s výše uvedenou směrnicí o
systémech pro odškodnění investorů. Není tomu tedy náhodou, že se směrnice 94/19/ES
stala inspiračním zdrojem pro tvorbu směrnice 97/9/ES a ovlivňuje rovněž nahlížení na
případné pozměňovací návrhy směrnice zabývající se systémem pro odškodnění
investorů.12
Fond pojištění vkladů byl zřízen na území České republiky jakožto instituce, jež
má zajišťovat funkční systém pojištění vkladů, jak již vypovídá název instituce samé.
Svým způsobem je tedy velmi blízká Garančnímu fondu, a to zejména svým
uspořádáním, vnitřní organizační strukturou a způsobem zajištění funkčnosti systému.
Fond pojištění vkladů je rovněž jako Garanční fond právnickou osobou, která se
zapisuje do obchodního rejstříku a není státním fondem. Ochraně poskytované Fondem
11

S odkazem na ustanovení § 41d zákona o bankách ve znění pozdějších předpisů.
V souvislosti s navrhovanými změnami a novelizací směrnice ICS je třeba zmínit, že Evropská komise
je toho názoru, že obě směrnice, tedy směrnice o systémech pojištění vkladů a směrnice o systémech pro
odškodnění investorů, by měly být v souladu. Toto je demonstrováno zejména případy, kdy banka začne
vykonávat činnost jako investiční společnost. K tomu, aby splnila podmínky v souladu s oběma
směrnicemi postačí, aby se zúčastnila jednoho z těchto záručních schémat. V případě, že směrnice
poskytují rozdílný rozsah náhrad, má toto samozřejmě dopad na poškozené investory.
12
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pojištění vkladů podléhají pohledávky z vkladů uložených u bank, družstevních záložen
a poboček zahraničních bank. Regulované subjekty, tedy banky a jiné úvěrové instituce,
mají povinnost přispívat do systému vedeného Fondem pojištění vkladů13 a směrnice
94/19/ES vylučuje určité subjekty z okruhu pojištěných nároků obdobně jako směrnice
o systémech pro odškodnění investorů.
Rozdíl tkví zejména v charakteru pojištěných pohledávek, kdy v případě Fondu
pojištění vkladů se jedná pouze o peněžní prostředky.14 Druhým výrazným posunem
oproti systému pro odškodnění investorů je úprava výše náhrady, kdy v případě Fondu
pojištění vkladů je tato hodnota ohledně nároků jednotlivých oprávněných osob
stanovena procentuálně ve výši 100% s maximálním limitem 100 000 EUR.15
Záměrem této diplomové práce není zabývat se hlouběji úpravou Fondu
pojištění vkladů, nicméně je důležité zmínit jeho základ v evropské právní úpravě a vliv
této úpravy na schéma pro odškodnění investorů čili na úpravu Garančního fondu
obchodníků s cennými papíry.
Směrnice 94/19/ES o systémech pojištění vkladů prošla během několika let své
existence revizemi z podnětu Komise. Dne 12. července 2010 Komise na základě
vlastního výzkumu a zpětné vazby od členských států, představila podobu revidovaného
textu této směrnice. Tento návrh vedl k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady
2009/14/ES, jež novelizovala znění původní směrnici o systémech pojištění vkladů.
V době přípravy této novely již probíhala diskuze na evropské úrovni vztahující se
k přezkumu směrnice ICS v souladu s obdobným postupem v problematice pojištění
vkladů a v okamžiku faktického přijetí směrnice 2009/14/ES byl tlak na novelizaci
směrnice ICS ještě výraznější. Novelizací směrnice o pojištění vkladů došlo zejména
k navýšení pojištěné částky z 20 000 EUR na 100 000 EUR, rychlejšímu vyplacení
náhrady oprávněným zákazníkům bank do sedmi dnů ode dne úpadku banky a mimo
jiné revizí prošlo i financování systému jako takového. Všechny provedené změny

13

Příspěvky jsou vybírány čtvrtletně, nikoliv jednoročně jako je tomu v případě systému zajišťovaném
Garančním fondem obchodníků s cennými papíry.
14
Srovnej úpravu systému pro odškodnění investorů, který zahrnuje do svého předmětu náhrady nejen
pohledávky peněžního charakteru, ale i investiční nástroje. Tato situace zpravidla vede ke komplikacím
při výpočtu majetku zákazníka, neboť portfolio investora je proměnlivé a v případě úpadku investiční
společnosti je dohledání majetku zákazníka a jeho výpočtu časově náročným úkolem.
15
Srovnej úpravu v rámci systému o odškodnění investorů, jež poskytuje náhradu ve výši 90% nároku
investora s maximálním horním limitem ve výši 20 000 EUR.

10

v podstatě naznačily i budoucí vývoj směrnice o systémech pro odškodnění investorů,
jež je podrobněji rozebrán v kapitole čtvrté této diplomové práce.
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2. Garanční fond obchodníků s cennými papíry
Vznik Garančního fondu obchodníků s cennými papíry byl zakotven do českého
právního řádu v roce 2001 novelizací zákona o cenných papírech a od samého počátku
své existence se Garanční fond musel vypořádat s nelichotivými komentáři ohledně své
funkčnosti vzhledem k nedostatku finančních prostředků pro vyplacení náhrad
oprávněným subjektům. Zásadním problémem bylo tudíž zejména financování jeho
činnosti. Důsledkem této situace byl Garanční fond vystaven velké kritice a tlaku
veřejnosti, jež vedly k řadě pochybností o funkčnosti této instituce.
Zákonodárce měl ve vztahu k formě záručního systému určitou diskreční
pravomoc, jelikož směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/9/ES dávala členským
státům možnost volby ohledně právní povahy instituce, jejímž prostřednictvím měly být
naplněny cíle stanovené směrnicí a zabezpečován záruční systém. V České republice
byla zvolena zvláštní forma veřejného práva zřízená výše uvedeným zákonem jako
právnická osoba, která se deklaratorně zapisuje do obchodního rejstříku.16 Účelem
veřejného fondu je zejména vytváření určité rezervy prostřednictvím vybírání
povinných prostředků od regulovaných subjektů, jak stanoví doktrína a rovněž
důvodová zpráva zákona č. 362/2000 Sb. Právní subjektivita Garančního fondu je
vázána na majetek nashromážděný prostřednictvím členských příspěvků do Garančního
fondu. Úprava prostřednictvím osoby veřejného práva jasně převažuje v celé Evropské
unii.17 Řada členských států nicméně zvolila instituci spadající pod kategorii
soukromoprávní, ať už více či méně závislou na regulátorovi trhu.18 Výjimečnou úpravu
zvolilo Finsko v podobě trustu, institutu typicky anglosaské právní oblasti. Spravování
majetku trustu prostřednictvím subjektu Trustee umožnuje určitou pružnost
v obhospodařování majetku a za vhodně nastavených podmínek v trustové smlouvě by
mohlo být pro upravovanou oblast přínosným a efektivním řešením.

16

K zápisu Garančního fondu obchodníků s cennými papíry do Obchodního rejstříku došlo dne 22.
července 2002.
17
Mezi tyto patří systémy odškodňující investory v Německu, Irsku, Švédsku, Holandsku a Portugalsku
s odkazem na studii Oxera, „Descibtion and assessment of the national investor compensation schemes
established in accordance with Directive 97/9/EC“, str. 10-12.
18
Mezi tyto patří systémy odškodňující investory v Řecku, Rakousku anebo v Itálii s odkazem na studii
Oxera „Descibtion and assessment of the national investor compensation schemes established in
accordance with Directive 97/9/EC“ str. 10-12.
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Garanční fond obchodníků s cennými papíry není státním fondem, neexistuje
orgán, do jehož působnosti by tento fond patřil. Garanční fond je svým způsobem
nezávislou institucí, nicméně podléhá dohledu ze strany regulátora trhu, jímž je Česká
národní banka. Česká národní banka zejména posuzuje neschopnost investičního
podniku dostát svým závazkům a vliv na činnost Garančního fondu má také ministr
financí.19
Zaměříme-li se na účel Garančního fondu, pak již název sám o sobě napovídá, že
tato instituce má poskytovat určitou garanci pro zákazníky obchodníků s cennými
papíry. Záruční systém zajišťovaný prostřednictvím Garančního fondu investorům
garantuje, že za předem stanovených podmínek, kdy regulované subjekty nebudou
schopny dostát svým závazkům, mají tito investoři nárok alespoň na částečnou náhradu
jejich pohledávky. Činnost a cíle předmětného systému byly definovány ve směrnici
Evropského parlamentu a Rady 97/9/ES, jež závazně stanovila imperativ, že každý
členský stát má povinnost zajistit funkčnost systému pro odškodnění investorů.
Garanční fond naplňuje požadavky stanovené ve směrnici ICS na základě své
činnosti, a to zejména tím, že:
§

Přijímá příspěvky od obchodníků s cennými papíry

§

Spolupracuje s Českou národní bankou, vůči níž má informační povinnosti
ohledně výše zaplacených příspěvků

§

Ověřuje nároky na vyplácení náhrad z Garančního fondu na základě podané
přihlášky ze strany poškozených investorů

§

Zajišťuje vyplácení náhrad postiženým subjektům, jejichž pohledávky jsou kryty
Garančním fondem

V rámci této diplomové práce budou jednotlivé činnosti a úkoly zabezpečované
Garančním fondem rozebrány zejména v kapitole druhé a třetí. V následujících
podkapitolách obecné části je pozornost věnována zejména organizačnímu složení
Garančního fondu a subjektům, jež jsou povinny zúčastnit se záručního schématu pod
záštitou Garančního fondu.

19

Ministr financí uplatňuje svůj vliv na Garanční fond tím, že se podílí na jmenování členů
představenstva, schvalování statutu Garančního fondu apod.

13

2.1 Organizační struktura Garančního fondu
Garanční fond obchodníků s cennými papíry je již od svého založení spravován
vždy pětičlennou správní radou, jejíž členové jsou jmenováni a odvoláváni ministrem
financí České republiky. Funkcionáři tohoto statutárního orgánu jsou předseda a
místopředseda, jež oproti dalším členům správní rady mají zvláštní pravomoci, a to
zejména pravomoci reprezentativního charakteru.20 Funkční období všech členů správní
rady je v délce pěti let a zákon o podnikání na kapitálovém trhu nevylučuje možnost
znovujmenování.
Změnou oproti původní úpravě v zákoně o cenných papírech, je stanovení
nového způsobu volby jednoho ze členů správní rady v zákoně o podnikání na
kapitálovém trhu. Původní úprava Garančního fondu v zákoně o cenných papírech
stanovila, že alespoň jeden člen musí být jmenován z řad zaměstnanců Komise pro
cenné papíry na základě návrhu prezidia Komise. Se zrušením Komise pro cenné papíry
ke dni 31. března 2006 došlo přirozeně ke změně tohoto ustanovení a k nahrazení
subjektu, jež navrhuje člena správní rady Garančního fondu, Českou národní bankou.
V rámci proporcionálního zastoupení regulovaných subjektů jsou alespoň dva členové
správní rady jmenováni z představenstva nebo zaměstnanců obchodníků s cennými
papíry. S tímto opatřením nelze než jen souhlasit, neboť zastoupení subjektů, jejichž
činnost je regulována, může přinést zkušenosti a poznatky regulovaných subjektů a vést
k zefektivnění činnosti Garančního fondu.
Právní úprava prvotně v zákoně o cenných papírech stanovila v ustanovení § 81
odst. 3, že členovi správní rady nenáleží odměna za výkon této funkce. Na počátku
existence Garančního fondu měli členové správní rady pouze právo na náhradu nákladů
vzniklých v souvislosti s výkonem funkce, tedy obdobně jako členové správní rady
Fondu pojištění vkladů. V současném znění zákona o podnikání na kapitálovém trhu
toto ustanovení nicméně již nenalezneme, a tudíž lze odvodit, že se jedná o funkci
placenou.
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Mezi tyto patří například zastupování Garančního fondu při veřejných vystoupeních nebo svolávání
správní rady Garančního fondu.
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Členové správní rady mají povinnost vykonávat funkci v rámci statutárního
orgánu Garančního fondu s péčí řádného hospodáře.21 Porušení této povinnosti sebou
nese odpovědnost spojenou s finanční úhradou škody v závislosti na druhu jednání.
V případě nedbalostního jednání člen správní rady za škodu v maximální výši 100 000
Kč za celé funkční období, jedná-li však úmyslně, odpovídá v plné šíři tedy neomezeně.
Správní rada zasedá zpravidla třikrát v roce či jinak dle potřeby a z pozice
statutárního orgánu Garančního fondu je správní rada oprávněna jednat jeho jménem ve
všech věcech. Podrobnosti stanoví Statut a jednací řád Garančního fondu. Jak je již
řečeno výše, Garanční fond je založen na hmotném, spíše než personálním substrátu.
Veřejně přístupný Statut Garančního fondu nicméně upravuje funkci dalšího
představitele fondu, jímž je generální ředitel zaměstnaný v pracovním poměru, a správní
rada může dále uzavřít pracovněprávní nebo jiný smluvní vztah s dalšími osobami.22
Z analýzy výročních zpráv Garančního fondu vyplývá, že jeho provoz je
zajišťován standardně čtyřmi až pěti zaměstnanci v pracovním poměru. Ohledně prací
účetního, právního, programátorského a pomocného charakteru využívá Garanční fond
externích pracovníků a snižuje tím tak náklady pro hospodaření fondu. Dle posledních
výročních zpráv funkce generálního ředitele je v souladu se Statutem Garančního fondu
rovněž obsazena.23

21

Dle nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. s účinností od 1. ledna 2014, ustanovení § 159 stanoví
„Kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i
s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře
schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe
důsledky.“ Výkladem pojmu jednání s péčí řádného hospodáře se rovněž zabývá zákon č. 90/2012 Sb., o
obchodních společnostech a družstev, jež v ustanovení § 51 rozvádí definici „Pečlivě a s potřebnými
znalostmi jedná ten, kdo mohl při podnikatelském rozhodování v dobré víře rozumně předpokládat, že
jedná informovaně a v obhajitelném zájmu obchodní korporace; to neplatí, pokud takovéto rozhodování
nebylo učiněno s nezbytnou loajalitou“. Dále ustanovení § 52 odst. 1 téhož zákona stanoví „Při
posouzení, zda člen orgánu jednal s péčí řádného hospodáře, se vždy přihlédne k péči, kterou by
v obdobné situaci vynaložila jiná rozumně pečlivá osoba, byla-li by v postavení člena obdobného orgánu
obchodní korporace“. Zákon o obchodních korporacích nabyde účinnosti rovněž ke dni 1. ledna 2014.
22
Srovnej článek 4 odst. 6 Statutu Garančního fondu obchodníků s cennými papíry.
23
Dle poslední zveřejněné výroční zprávy Garančního fondu obchodníků s cennými papíry z roku 2011
byl generálním ředitelem JUDr. Jiří Kotrb, MBA.
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2.2 Subjekty účastnící se systému pro odškodnění investorů
2.2.1 Úprava subjektů ve směrnici o systémech pro odškodnění investorů
Směrnice ICS upravuje v článku 1, které subjekty se účastní systému pro
odškodnění investorů a při vymezení definice těchto účastníků odkazuje zejména na
směrnici Rady 93/22/EHS ze dne 10. května 1993, o investičních službách v oblasti
cenných papírů.24 Za takové subjekty jsou považovány investiční podniky, které mají
povolení na území příslušného členského státu poskytovat investiční služby.
V následujících odstavcích považuji za vhodné věnovat pozornost termínům použitým
na úrovni evropské a národní legislativy, jelikož se v souvislosti s úpravou v klíčových
právních předpisech lze setkat s rozdílnou terminologií.
Směrnice ICS pracuje s pojmem investiční podnik.25 Tento termín je definován
ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004, o trzích
finančních nástrojů.26 Podle směrnice 2004/39/ES je investičním podnikem právnická
osoba, jejímž obvyklým předmětem činnosti či podnikání je poskytování jedné nebo
více investičních služeb třetí osobě nebo provádění jedné nebo více investičních
činností na profesionálním základě.27 Co se rozumí investiční službou a činností
konkretizuje směrnice v příloze I a v jednotlivých oddílech této přílohy rozvádí, které
služby jsou považovány za hlavní a doplňkové. Platí, že investiční podnik smí
provozovat činnosti doplňkové pouze v případě, nabízí-li i některou z činností hlavních.
Na úrovni národní upravuje zákon o podnikání na kapitálovém trhu výčet investičních
služeb v ustanovení § 4 a následující obdobným způsobem jako směrnice o trzích
finančních nástrojů.

24

V současnosti již nahrazena směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna
2004 o trzích finančních nástrojů, a 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
25
V anglické verzi se setkáme s termínem „investment firm“, francouzské verzi „enterprise
d´investissement“, italské verzi „impresa d´investimento“.
26
Přijetím této směrnice došlo ke zrušení původní směrnice 93/22/EHS, na kterou sama směrnice ICS
stále ještě, ač nyní již nepřesně, odkazuje.
27
S odkazem na článek 4 odst. 1 směrnice MiFID.
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2.2.2 Terminologie a domácí subjekty systému pro odškodnění investorů
Za poněkud úzce vymezený termín ve vztahu k subjektům účastnícím se
záručního systému zajišťovaného Garančním fondem považuji stav, kdy zákonodárce
namísto pojmu používaného ve směrnici o trzích finančních nástrojů, tedy investiční
podnik, se přiklání spíše k pojmu obchodník s cennými papíry. Obchodníkem s cennými
papíry je dle ustanovení § 5 zákona o podnikání na kapitálovém trhu právnická osoba, a
to pouze akciová společnost nebo společnost s ručením omezeným, která za
stanovených podmínek poskytuje investiční služby na základě povolení České národní
banky. Zdůraznění významu subjektu obchodníka s cennými papíry podporuje i název
instituce samotné na území České republiky jako Garanční fond obchodníků s cennými
papíry. Oproti jiným evropským zemím se český zákonodárce v názvu Garančního
fondu omezuje dle mého názoru příliš úzce pouze na obchodníky s cennými papíry,
ačkoliv tito nejsou jedinými účastníky systému pro odškodnění investorů.28
Tuto námitku lze vznést nejen na základě jazykového výkladu názvu Garančního
fondu, nicméně rovněž ve vztahu k celkové úpravě v rámci části deváté hlavy šesté
zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Mimo zmínku o pokutách stanovených
investičním společnostem v ustanovení § 128 odst. 10 a § 133 věnujícímu se
zahraničním osobám, jež přispívají do systému zajišťovaného Garančním fondem, je
veškerá pozornost mylně zaměřena pouze na obchodníky s cennými papíry. Nelze než
jen doporučit novelizovat zákon a doplnit jej explicitním výčtem dalších subjektů, jež se
zcela nepochybně účastní záručního systému na území České republiky.
V současnosti již zrušený zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování
obsahoval v ustanovení § 14 definici dalšího subjektu účastnící se systému pro
odškodnění investorů, jímž je investiční společnost obhospodařující podílové fondy
nebo investiční fondy na základě smlouvy o obhospodařování. V rozporu s touto
úpravou nicméně zákon o podnikání na kapitálovém trhu stanoví v ustanovení § 128
odst. 9 a odst. 10, že placení příspěvků do Garančního fondu je povinností pouze
obchodníků s cennými papíry.

Nejednalo se nicméně o přesný výčet, neboť tato

povinnost postihovala i investiční společnosti, které obhospodařují majetek zákazníka,
28

Ve srovnání s názvy instituce například ve Francii, Irsku, Španělsku a jiných, kteří používají obecnější
pojmy jako „Investor Compensation Company Limited“ nebo „Investor Compensation Fund“ je české
pojetí příliš konkretizující a může působit zavádějícím dojmem.
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pokud současně vykonávají činnost úschovy a správy cenných papírů vydaných fondem
kolektivního investování nebo poskytují investiční poradenství týkající se investičního
nástroje.
Ke změně došlo v souvislosti s přijetím zákona č. 240/2013 Sb., o investičních
společnostech a investičních fondech (dále jako „ZISIF“), jež nahradil ke dni 19. srpna
2013 zákon o kolektivním investování. Vliv zákona na tématiku Garančního fondu a
kompenzačního systému je podrobněji probrán v kapitole 2.2.4 této diplomové práce.
V souvislosti s placením příspěvků investičních společností je v tomto okamžiku
nicméně vhodné zmínit se o prováděcím předpisu č. 241/2013 Sb., zákon o změně
některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o investičních společnostech a
investičních fondech a s přijetím přímo použitelného předpisu Evropské unie
upravujícího vypořádání některých derivátů. Prostřednictvím tohoto prováděcího
zákona došlo ke vložení nového paragrafu § 132a do zákona o podnikání na
kapitálovém trhu. Tímto je nově zavedena explicitní povinnost platit příspěvek do
Garančního fondu i pro investiční společnosti, jež obhospodařují v rámci smluvního
ujednání majetek zákazníka, jehož součástí je investiční nástroj, nebo uschovávají a
spravují investiční nástroje.
Tento krok je zcela jistě vítaným opatřením, nicméně z hlediska systematického
zařazení nepovažuji vložení § 132a za vhodné. Domnívám se, že zmínění povinnosti
investičních společností platit příspěvek do Garančního fondu by mělo být prvotně v §
128 odst. 1,2, 9 až 11 zákona o podnikání na kapitálovém trhu, jež stále vymezuje tuto
povinnost pouze vůči obchodníkům s cennými papíry. Další rozvedení podmínek by
bylo vhodnější zařadit před ustanovení § 129a týkající se kontroly placení příspěvků a
zmínka o obdobném použití postupu v případě rozhodnutí o úpadku by měla být
zařazena tematicky v příslušných § 131 a § 132 zákona o podnikání na kapitálovém
trhu.
Přínosem zavedení § 132a do zákona o podnikání na kapitálovém trhu je zcela
jistě vyřešení nejasností ohledně povinnosti depozitářů přispívat do systému
zajišťovaného Garančním fondem.29 Svěření peněžních prostředků a investičních
nástrojů v majetku investičního fondu depozitáři a otázka účasti depozitáře na
kompenzačním schématu není definována ani v rámci směrnice Evropského parlamentu
29

S odkazem na ustanovení § 132a odst. 2 zákona o podnikání na kapitálovém trhu.
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a Rady 97/9/ES.30 S účinností od 19. srpna 2013 zákon o podnikání na kapitálovém trhu
stanoví, že depozitáři neplatí příspěvek do Garančního fondu v rámci činnosti
depozitáře nebo v rámci činnosti hlavního podpůrce, jemuž jsou svěřeny peněžní
prostředky nebo investiční nástroje v majetku investičního fondu.
Směrnice ICS stanoví v článku 2 odst. 1 pododstavci druhém a v článku 5 odst. 3
výjimky, jež umožňují členským státům vyjmout investiční podnik z národního systému
pro odškodnění investorů a investiční podniky splňující tyto podmínky mohou i nadále
vykonávat investiční podnikatelskou činnost. V českém právním systému není využita
ani jedna z těchto výjimek, a tudíž na domácí úrovni jsou domácí subjekty účastnící se
záručního schématu zajišťovaného Garančním fondem jsou z technického hlediska
pouze výše uvedení účastníci.

2.2.3 Zahraniční subjekty účastnící se domácího systému pro odškodnění
investorů
Směrnice ICS se ve svém článku 7 výslovně věnuje též statutu poboček a
organizačních složek zřízených investičními podniky z jiných členských či nečlenských
států Evropské unie.31 Toto se vztahuje zejména na případy, kdy investiční společnost
se nezúčastní žádného kompenzačního sytému nebo případům, kdy stát, ve kterém je
investiční podnik povolen (tedy úředně uznán), je sice účastníkem obdobného systému
v zahraničí, nicméně poskytuje úroveň krytí nižší než stát hostitelský. Tímto není
zamýšleno pouze procentuální úroveň krytí, ale i úroveň krytí, čímž se rozumí rozsah
náhrad poskytovaných investorům těchto poboček.
Tato opatření byla přenesena rovněž do zákona o podnikání na kapitálovém trhu,
jež v ustanovení § 133 odst. 2 výslovně stanoví, že zahraniční osoba, která poskytuje
investiční služby v České republice a zároveň není účastníkem kompenzačního systému
ve státě, v němž je registrováno sídlo dané investiční společnosti, má povinnost účastnit
se záručního systému zajišťovaného Garančním fondem. Zákonodárce nicméně stanoví,

30

Navržená novela směrnice ICS nicméně obsahuje ustanovení, podle kterého by Garanční fond měl krýt
i činnost depozitářů a tito by měli do kompenzačního schématu přispívat. Více v kapitole čtvrté o
Evropské úpravě.
31
Ohledně organizačních složek zahraniční osoby, které mají sídlo ve státě, jež není členským státem
Evropské unie, a které poskytují investiční služby na území České republiky, odkazuji na ustanovení § 28
zákona o podnikání na kapitálovém trhu.
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že základnou pro výpočet příspěvku a náhrady poskytnuté oprávněným investorům, je
výše majetku zákazníků svěřeného takové zahraniční osobě při poskytování
zahraničních služeb v České republice.
K výpočtu příspěvku a k celkové účasti těchto zahraničních osob lze mít
výhrady z důvodu nepropracovanosti právní úpravy, kdy zákonodárce na jedné straně
výslovně stanoví, že tyto subjekty se zúčastní systému zajišťovaného Garančním
fondem za stejných podmínek jako obchodník s cennými papíry, na straně druhé
nicméně zásadně mění způsob výpočtu příspěvku. Obdobně jako v předchozí úpravě
v zákoně cenných papírů volí jako základnu pro výpočtu příspěvku výši zákaznického
majetku.32 Zde se avšak setkáváme se zásadním nedostatkem, ohledně chybějící
procentuální výměry pro vypočtení ročního příspěvku zahraniční osoby. Nelze než jen
doporučit napravit tento rozpor novelizací zákona o podnikání na kapitálovém trhu a
synchronizovat metody výpočtu výše příspěvku pro domácí a zahraniční osoby.

2.2.3.1 Top-up klauzule
V souvislosti se zajištěním rovnoprávného postavení investorů zahraničních
subjektů s domácími účastníky záručního systému směrnice ICS umožňuje možnost
nadstavby připojištění těchto subjektů v rámci systému pro odškodnění investorů na
území hostitelského státu. Tento princip je obsažen v tzv. top-up klauzuli, jež spočívá
v navýšení garance připojištěním v rámci dalšího kompenzačního systému.
Doplňkové krytí je poskytnuto pouze na žádost a je založeno na spolupráci
systému státu, ve kterém je investiční podnik úředně povolen a uznán, a státu
hostitelského z pohledu zahraničních subjektů. V případě České republiky, je subjektem
zodpovědným za zajištění systému v souladu se směrnicí ICS Garanční fond. Tento
mechanismus vzájemné spolupráce je vyžadován z důvodu nutného poskytování
informací a jejich ověřování, zejména v případech uspokojení pohledávek investorů ze
zdrojů doplňkového pojištění zajišťovaného Garančním fondem.
Z teoretického hlediska je možnost připojištění výrazem principů, na nichž je
budována Evropská unie, tedy spolupráce mezi členskými státy, vzájemná sounáležitost

32

Srovnej dále s odkazem na ustanovení § 129 odst. 1, kdy pro veškeré jiné subjekty záručního systému
je za účelem vypočtení základny pro příspěvek objem výnosů z poplatků a provizí.
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a soudržnost, nicméně z praktického hlediska se doposud nedostalo tomuto ustanovení
významného uplatnění

investičními společnostmi, neboť dle výročních zpráv

Garančního fondu této klauzule doposud žádný subjekt v České republice nevyužil.

2.2.3.2 Export-ban klauzule
Dle obecného pravidla směrnice ICS platí, že patří-li investiční podnik ke
schématu domácího členského státu, pravidla tohoto domácího systému se automaticky
vztahují rovněž na všechny jeho zahraniční pobočky. Tento princip je v souladu
s jednotnou licencí pro poskytovatele investičních služeb a dohlížení na jejich aktivitu
prostřednictvím centralizované kontroly jejich aktivit. Výjimkou z tohoto pravidla je
export-ban klauzule, dle které schéma, jež nabízí vyšší nebo širší rozsah ochrany, se
nemůže vztahovat na pobočky umístěné v členských státech, v nichž by směrnice ICS
poskytovala krytí nižší.
Druhou klauzulí ve vztahu k zahraničním subjektům je tedy tzv. export-ban
klauzule, s odkazem na ustanovení článku 7 směrnice ICS. Jedná se o opatření
v souvislosti s ochranou domácích investičních společností tak, že zahraničním osobám
není umožněno poskytování širšího krytí (rozsahu a úrovně) než kterého požívají
domácí subjekty. Směrnice ICS omezila platnost této klauzule na přechodné období do
dne 31. prosince 1999 s možností prodloužení jejího trvání na návrh Komise. K tomuto
prodloužení dle údajů z veřejně přístupných stránek www.eur-lex.europa.eu nedošlo.
Nutno podotknout, že obdobně nebylo prodlouženo ustanovení směrnice o systémech
pojištění vkladů a na základě skutečnosti, že směrnice o systémech pojištění vkladů je
prakticky inspirační předlohou pro směrnici o systémech pro odškodnění investorů,33
nebylo tudíž pravděpodobné očekávat ani prodloužení export-ban klauzule dle směrnice
ICS.34
33

Směrnice ICS dokonce při hodnocení dalšího prodloužení trvání této klauzule přidává oproti směrnici o
systémech pojištění vkladů další kritérium, jímž je kromě zkušeností s jejím dosavadním používáním
rovněž souhrn poznatků ve vztahu k používání článku 4 odst. 1 směrnice 94/19/ES.
34
S odkazem na report Komise COM(2000) 81 final, o aplikaci klauzule „export ban“ dle ustanovení
článku 7 (1) směrnice o systémech pro odškodnění investorů (97/9/ES) ze dne 16. února 2000 a
rozhodnutí Soudního dvoru Evropské unie ze dne 13. května 1997, C-233/94 ve věci Federální republiky
Německo v. Evropský parlament a Rada Evropské unie, vztahující se ke směrnici o systémech pojištění
vkladů, kde Soud konstatoval „že ve světle komplexnosti záležitosti a rozdílům mezi legislativami
členských států Parlament a Rada byly oprávněny dosáhnout nutné harmonizace postupně a progresivně“
„in view of the complexicity of the matter and the differences between the legislation of the Member
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Dne 16. února 2000 Komise Evropské unie vydala zprávu o používání klauzule
dle článku 7 směrnice pro odškodnění investorů.35 Členské státy argumentovaly ve
prospěch zachování této klauzule zejména z důvodu, že neexistuje dosud dostatek
závěrů ze současného používání této klauzule. Důvodů proti prodloužení bylo nicméně
mnohem více, zejména se jednalo o zdůraznění principu jednotného finančního trhu a o
rozvoj finančního sektoru. Tyto důvody podpořené zrušením této výjimky ve směrnici o
systémech pojištění vkladů ve výsledku převážily a platnost export-ban klauzule byla
zrušena ke dni 31. prosince 1999.
Obe výjimky, tedy klauzule export-ban a top-up klauzule, byly zavedeny do směrnice
ICS pouze jako výjimečná opatření na dobu určitou, a to vzhledem ke zmírnění
konkurence investičních podniků z důvodů nerovných podmínek ohledně krytí
pohledávek jednotlivých investorů. Vzhledem k jejich dočasnému charakteru bylo nutné
tudíž předpokládat jejich postupné zrušení a nahrazení jednotným přístupem v rámci
harmonizace právních úprav jednotlivých členských států.

2.2.4 Nový zákon o investičních společnostech a investičních fondech a jeho
vliv na subjekty účastnící se systému pro odškodnění investorů
Dne 19. srpna 2013 vstoupil v platnost a účinnost nový zákon č. 240/2013 Sb., o
investičních společnostech a investičních fondech (dále jako „ZISIF“). Přijetím tohoto
zákona došlo mimo jiné ke zrušení zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, a
tudíž k nové regulaci právního postavení dotčených subjektů Garančního fondu, jimiž
jsou investiční společnosti a zahraniční subjekty poskytující služby obdobně jako
domácí investiční společnosti.
Zákon o investičních společnostech zavádí v ustanovení § 7 novou definici
investičních společností jako právnických osob se sídlem v České republice, jež jsou
oprávněny obhospodařovat investiční fond nebo zahraniční investiční fond, popřípadě
provádět administraci investičního fondu, a to jak domácího nebo zahraničního, anebo
States, the Parliament and the Council were empowered to achieve the necesary harmonisation
progressively“. Toto rozhodnutí bylo vydáno na podnět Německé republiky, jež se dožadovala zrušení
rozhodnutí o neprodloužení klauzule export-ban.
35
Commission Report on the application of the export prohibition clause, Art. 7(1) of the Directive on
investor-compensation Schemes (97/9/EC), COM(2000) 81 final ze dne 16. února 2000.
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další činnosti stanovené tímto zákonem v ustanovení § 11 odst. 1 písm. c) až f).36
Provozování činnosti jako investiční společnost je stejně jako v předchozí úpravě
podmíněno udělením povolení ze strany České národní banky. Investiční společnosti
nepůsobí tudíž pouze jako externí správci investičních fondů, ale jsou oprávněny nad
rámec obhospodařování investičních fondů poskytovat rovněž i některé další investiční
služby. V případě poskytování investičních služeb se na ně hledí jako na obchodníky
s cennými papíry a v této souvislosti jsou investiční společnosti povinny též plnit
odpovídající povinnosti, včetně účasti na záručním systému zajišťovaném Garančním
fondem.
Další okolností ovlivňující vztah ke Garančnímu fondu je změna úpravy úschov
majetku fondu. Zatímco původní zákon o kolektivním investování stanovil, že za
úschovy peněžních prostředků a investičních nástrojů se neplatí příspěvek do
Garančního fondu, nový zákon ZISIF výslovně upravuje, že v tomto ohledu, tedy při
správě a úschově investičních nástrojů, a v případě obhospodařování majetku
zákazníka, se poskytovatelé investičních služeb řídí obdobně ustanoveními týkajícími se
obchodníků s cennými papíry, jak stanoví zákon o podnikání na kapitálovém trhu.37
Další podstatnou změnou je úprava zahraničních subjektů. Zákon o kolektivním
investování znal pojem zahraniční investiční společnost.38 Nový zákon ZISIF tento
pojem opouští a upravuje postavení zahraniční osoby, jež je právnickou osobou
v nečlenském státě, která je oprávněna na území České republiky a dalších členských
států Evropské unie provozovat činnost na základě povolení České národní banky jako
obhospodařovatel investičních a jiných fondů. Toto povolení může být uděleno po
splnění podmínek dle ustanovení § 481 ZISIF. Zákon dále rozlišuje kategorii
zahraničních osob srovnatelných se samosprávným investičním fondem či nikoliv.
Jedná-li se o zahraniční osobu srovnatelnou se samosprávným investičním fondem,
může tato zahraniční osoba poskytovat pouze činnost uvedenou v povolení od České
národní banky.
36

Mezi tyto činnosti patří portfolio management, úschova a správa investičních nástrojů a souvisejících
služeb (tzv. custody), přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů a poskytování
investičního poradenství týkající se investičních nástrojů.
37
Zde odkazuji na ustanovení § 33 odst. 1 písm. c) ZISIF.
38
Jak stanovil zákon o kolektivním investování v ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) „Zahraniční investiční
společností je investiční společnost se sídlem v jiném členském státě Evropské unie, která je oprávněna
vykonávat činnost investiční společnosti v členských státech Evropské unie na základě povolení
vydaného v souladu s právem Evropského společenství“. Podmínkou jsou zejména dostatečné finanční
zdroje v souladu se směrnicí Rady 85/611/EHS a směrnicí MiFID.
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Zahraniční osoby, jež nejsou srovnatelné se samosprávným investičním fondem,
a mají povolení udělené jiným členským státem,39 mohou obhospodařovat fondy
prostřednictvím umístění pobočky nebo bez ní. Jedná se o tzv. přeshraniční poskytování
zahraničních služeb, kdy zákonodárce rozlišuje mezi místem, kde je umístěn
obhospodařovatel a místem, kde je umístěn investiční fond. V případě, že je zahraniční
investiční společnost oprávněna poskytovat investiční služby na základě povolení
v domovském státě a chce poskytovat tyto služby rovněž na území České republiky bez
umístění pobočky, oznámení České národní bance má charakter pouze notifikační.
Naopak v případě umístění pobočky zahraniční osobou na území České republiky,
Česká národní banka z pozice orgánu dohledu posuzuje žádost takové zahraniční osoby
a v případě jejího kladného vyřízení, podléhá tato pobočka dohledu orgánu
hostitelského státu, tedy České národní banky. Žádost o umístění pobočky zahraniční
osoby může být zcela logicky ze strany České národní banky i zamítnuta.
Jak je stanoveno výše, na všechny obhospodařovatele, jimiž dle ZISIF jsou ti,
kteří na základě povolení od České národní banky obhospodařují domácí nebo
zahraniční investiční fond, se v případě spravování portfolia investorů a správě a
úschově investičních nástrojů vztahují ustanovení o Garančním fondu dle zákona o
podnikání na kapitálovém trhu.

39

Srovnej se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 85/611/EHS, o koordinaci právních a správních
předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů, v platném
znění.
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3. Činnost Garančního fondu obchodníků s cennými papíry
3.1 Financování záručního systému
Nezbytnou podmínkou pro řádné fungování systému pro odškodňování
investorů obhospodařovaného Garančním fondem je úprava dostatečného financování,
jež umožní funkčnost této instituce. Směrnice v tomto ohledu dává opět možnost
členským státům zvolit způsob financování, neboť v bodě 23 svého úvodního
odůvodnění se zabývá pouze upravením obecných principů a požaduje zvolení takového
způsobu financování, jež neohrozí finanční stabilitu členského státu.40 Česká republika
stejně jako většina členských států Evropské unie zvolila financování systému
prostřednictvím příspěvků od účastnických subjektů v souladu s doporučením ve
směrnici ICS. Rozdílnost v jednotlivých členských státech Evropské unie nicméně tkví
zejména v okamžiku, kdy příspěvky jsou vybírány41, ve spravování záručních systémů,
způsobu, jak jsou jednotlivé příspěvky vypočítávány, existenci určitých dolních a
horních limitů pro výši příspěvků za stanovené období a v neposlední řadě rovněž
přípustnosti dalších způsobů financování záručního systému.

3.1.1 Model financování ex ante/ex post
Z časového hlediska získávání finančních prostředků na financování činnosti
záručního systému se v praxi vyvinuly dva modely, jimiž jsou ex ante financování čili
financování před vznikem situace, kdy systém bude povinen poskytnout náhrady
v případě krytí události a ex post financování, jež je protipólem předchozího modelu ve
smyslu získávání prostředků až poté, kdy dojde k neschopnosti obchodníka s cennými
papíry plnit své závazky vůči svým zákazníkům.
Prvý z výše jmenovaných funguje na základě pravidelných příspěvků do
záručního systému bez ohledu na vznik události, jež by vedla k výplatě prostředků
z fondu. Subjekty, které přispívají do systému, tudíž rovnoměrně financují systém
40

Cit. „Vzhledem k tomu, že není nezbytně nutné, aby tato směrnice harmonizovala způsoby, kterými
mají být financovány systémy pro odškodnění investorů, že na jedné straně náklady financování
takovýchto systémů musí nést investiční podniky samy, a že na straně druhé investiční kapacity
takovýchto systémů musí být úměrné jejich závazkům; že to však nesmí ohrozit stabilitu finančního
systému dotyčného státu“
41
Ex ante nebo ex post, srovnej dále v podkapitolách 3.1.1 a 3.1.2 této diplomové práce
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v pravidelných intervalech stanovených daným členským státem. Podstatnou výhodou
tohoto modelu je, že již v okamžiku vzniku kryté události, záruční systém má
k dispozici finanční prostředky k vyplacení náhrad. Další výhodou zejména z hlediska
participujících subjektů je možnost kalkulace těchto nákladů a rozložení finančního
břemena do delšího časového úseku. Nevýhodou tohoto systému nicméně zůstává
nepředvídatelnost vzniku a rozsahu náhrad oprávněným subjektům, jež vždy povede
buď v lepším případě k přebytku finančních prostředků v systému (nicméně současně
s tím paralelně též k finanční zátěži subjektů, jež přispívají do systému více než je
potřeba) anebo k jejich nedostatku, jež automaticky sebou nese potřebu obstarání si
dalších finančních prostředků.42 Z tohoto důvodu prakticky všechny členské státy, jež
zvolily systém financování ex ante, doplňují tento model o možnost získání od
účastnických subjektů další příspěvky k financování své činnosti, nepostačují-li finanční
prostředky již uhrazené.43
Druhým modelem je tzv. ex post financování, tedy financování až v okamžiku,
kdy nastane událost, se kterou směrnice ICS spojuje povinnost záručního systému
poskytnout oprávněným subjektům (tj. investorům) náhrady. Tento model je oproti výše
uvedenému podstatně méně užíván členskými státy. Ačkoliv ohledně výběru příspěvků
se teoreticky vybere přesné množství potřebných finančních prostředků, náhlá zátěž pro
participující subjekty by v případě vzniku události mohla být až likvidační.44 Zároveň je
argumentováno i tím, že v okamžiku vzniku události, kdy regulovaný subjekt není
nadále schopen plnit své závazky, záruční systém je prakticky bez jakýchkoliv rezerv a
tím se i prodlužuje doba výplaty náhrady.
V členských státech Evropské Unie převládá model financování ex ante a stejně
je tomu tak i České republice, kdy Garanční fond získává finanční prostředky
v pravidelných ročních intervalech v souladu s dikcí zákona o podnikání na kapitálovém
trhu.
42

Jak se v praxi ukázalo, toto není nejjednodušším úkolem za situace, kdy záruční systém má poskytnout
plnění oprávněným subjektům a zároveň je bez finančních prostředků. Získání dalších prostředků cestou
úvěru od komerčních bank je prakticky nemožné a jedinou cestou se prozatím ukazuje finanční výpomoc
ze strany státu. Více k tomuto problému v dalších podkapitolách této diplomové práce.
43
Mezi státy, které mohou uložit doplňkový výběr příspěvků patří např. Německo, Francie nebo Finsko
dle studie Oxera „Describtion and assessment of the national investor compensation schemes established
in accordance with Directive 97/9/EC“ str. 35-37.
44
Mezi státy, které využívají systému ex post při výběru příspěvků do systému pro odškodňování
investorů patří např. Itálie, Lucembursko nebo Rakousko dle studie Oxera „Descibtion and assessment of
the national investor compensation schemes established in accordance with Directive 97/9/EC“ str. 35-37
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3.1.2 Stanovení výše příspěvku a jeho placení
Směrnice ICS v tomto ohledu rovněž neuvádí přesný a jednotný způsob výpočtu
výše příspěvku, a tudíž se liší napříč státy Evropské unie. Lze konstatovat, že členské
státy používají pro výpočet výše příspěvku zejména poměr mezi příjmy a výnosy
regulovaných subjektů45, počet investorů46, hodnotu zákaznického majetku47, počet
zaměstnanců regulovaného subjektu48, výši kapitálu regulovaných subjektů49 anebo
stanovení příspěvku v závislosti na rizikovosti subjektu (tzv. risk-based approach).
Zákonodárce stanoví povinnost každého obchodníka s cennými papíry přispívat
do záručního systému obhospodařovaného Garančním fondem, a to jak v původní
právní úpravě v zákoně o cenných papírech,50 tak i v současně platném zákoně o
podnikání na kapitálovém trhu.51 Způsob výpočtu příspěvku a jeho procentuální výměra
nicméně prošly výraznými změnami.
Zákon o cenných papírech odvozoval základnu pro výpočet příspěvku do
Garančního fondu od hodnoty zákaznického majetku, a to původně ve výši 0,3% jeho
hodnoty, od níž měla být odečtena výše hodnoty majetku osob, jež zákon v § 81c odst. 4
písmeno a) až g) výslovně vylučoval ve vztahu k poskytnutí náhrad.52 Ke změně tohoto
ustanovení došlo zákonem č. 308/2002 Sb.,53 jež snížil procentuální výměru na 0,01%
hodnoty pojištěného zákaznického majetku.54
45

např. Itálie, Řecko, Rakousko dle studie Oxera „Descibtion and assessment of the national investor
compensation schemes established in accordance with Directive 97/9/EC“ str. 64-65.
46
např. Finsko, částečně Španělsko a Holandko dle studie Oxera „Descibtion and assessment of the
national investor compensation schemes established in accordance with Directive 97/9/EC“ str. 64-65.
47
např. Francie, Portugalsko, Švédsko dle studie Oxera „Descibtion and assessment of the national
investor compensation schemes established in accordance with Directive 97/9/EC“ str. 64-65.
48
např. Velká Británie, Dánsko dle studie Oxera „Descibtion and assessment of the national investor
compensation schemes established in accordance with Directive 97/9/EC“ str. 64-65.
49
např. Německo ve vztahu k dodatečným příspěvkům dle studie Oxera „Descibtion and assessment of
the national investor compensation schemes established in accordance with Directive 97/9/EC“ str. 64-65.
50
Dle ustanovení § 81b zákona o cenných papírech.
51
Dle ustanovení § 128 odst. 9 zákona o podnikání na kapitálovém trhu.
52
Zákon o cenných papírech při vypočtu základny pro příspěvek vylučoval hodnotu majetku těchto osob:
a) obchodníků s cennými papíry, b) institucionálních investorů, c) měst a obcí, d) státních úřadů a
institucí včetně státních fondů, e) nadnárodních institucí, f) členů představenstva a dozorčí rady
obchodníka s cennými papíry g) osob, které mají vyšší než 10% přímý nebo nepřímý podíl na základním
kapitálu nebo na hlasovacích právech obchodníka s cennými papíry.
53
Zákon č. 308/2002 Sb., zákon, kterým se mění zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o
změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další předpisy.
54
Ustanovení §81b odst. 2 zákona o cenných papírech ve znění zákona č. 308/2002 Sb. „Pojištěným
zákaznickým majetkem se pro účely tohoto zákona rozumí zákaznický majetek osob, na který se vztahuje
náhrada z Fondu a zákaznický majetek osob, jež v souvislostí se svou trestnou činností způsobily
neschopnost obchodníka s cennými papíry splnit své závazky nebo které svěřili obchodníkovi s cennými
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Ačkoliv zákon o cenných papírech vymezoval pojem zákaznického majetku,
praxe poukázala na problematiku výkladu této definice. Zákon o podnikání na
kapitálovém trhu, jež převzal úpravu Garančního fondu, stanovil tudíž zcela odlišný
způsob pro výpočet příspěvku regulovaných subjektů. Nově pro výpočet příspěvku
regulovaných subjektů byl stanoven objem výnosů z poplatků a provizí za poskytnuté
investiční služby za poslední kalendářní rok. Výnosy z poplatků a provizí musely
souviset s daným kalendářním rokem a nemohly být kráceny o náklady regulovaných
subjektů.55 Z tohoto základu pro výpočet příspěvku byla stanovena procentuální výměra
ve výši 2%.
Vzhledem k tomu, že zákon o podnikání na kapitálovém trhu vstoupil v platnost
vstupem České republiky do Evropské unie, tj. dnem 1. května 2004, pro výpočet
příspěvku za kalendářní rok 2004 byla zvolena zvláštní úprava. Do dne 30. dubna 2004
se základna pro výpočet příspěvku řídila zákonem o cenných papírech ve vztahu
k poměrné části kalendářního roku a následně s platností zákona č. 256/2004 Sb. pro
zbylou část kalendářního roku se pro výpočet výše příspěvku použilo ustanovení § 129
odst. 2 daného zákona.56
Zákon o podnikání na kapitálovém trhu nově stanovil minimální výši příspěvku
do Garančního fondu částkou 10 000 Kč. Roční příspěvek, stejně jako tomu bylo
v předchozí právní úpravě, měl být zaplacen vždy nejpozději ke dni 31. března
následujícího kalendářního roku a vztahoval se k předchozímu kalendářnímu roku.
V české právní úpravě není dosud zakotven žádný vstupní příspěvek57 a poněkud
překvapivě ani možnost stanovení dodatečného příspěvku v případě nedostatku
finančních prostředků získaných standardním způsobem. Garanční fond rovněž
nezohledňuje při stanovení příspěvků rizikovost jednotlivých regulovaných subjektů.58

papíry prostředky získané v souvislosti s legalizací výnosů z trestné činnosti. Zákaznickým majetkem
nejsou finanční prostředky zákazníka přijaté obchodníkem s cennými papíry a vedené na účtech
pojištěných podle zvláštního zákona a závazky emitentů vyplývající z emitovaných cenných papírů vůči
nabyvatelům cenných papírů.“
55
S odkazem na úřední sdělení ČNB ze dne 29. června 2009 k placení příspěvků do Garančního fondu
obchodníků s cennými papíry.
56
Srovnej se stanoviskem náměstka ministerstva financi Ing. Jaroslava Šulce, CSc. ze dne 25. května
2004, č.j. 35/69407/2004-351.
57
Srovnej s úpravou v Německu, která povinně stanoví vstupní příspěvek v rozmezí od 0,1% do 1%
základního kapitálu v závislosti na poskytnuté licenci.
58
Ve srovnat s úpravou v Německu, jež stanoví tři různé stupně příspěvků v závislosti na licenci dle
studie Oxera „Descibtion and assessment of the national investor compensation schemes established in
accordance with Directive 97/9/EC“ str. 66, 69.
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3.1.3 Definice zákaznického majetku
Pojem zákaznického majetku byl doprovázen nejasnostmi ohledně toho, jaké
hodnoty by měly být jeho součástí, a které by měly být z této veličiny naopak
vyloučeny. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu poskytuje definici majetku
zákazníka v ustanovení § 128 odst. 12 a stanoví, že se jedná o peněžní prostředky a
investiční nástroje, které obchodník s cennými papíry převzal za účelem poskytnutí
investiční služby, dále sem patří též peněžní prostředky a investiční nástroje získané za
tyto hodnoty pro zákazníka. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu vymezil definici již
v základních ustanoveních, konkrétně v § 2 odst. 1 písm. h)59 doplněn o ustanovení
§128 odst. 12 téhož zákona. Zákonná definice nicméně v praxi vyvolávala řadu
nejasností a časté dotazy ohledně správného výkladu tohoto pojmu vedly Komisi pro
cenné papíry a Českou národní banku k vydání oficiálních vyjádření k dané
problematice.
Jednou z těchto výkladových pomůcek je stanovisko Komise pro cenné papíry
ze dne 14. srpna 2004 publikované pod názvem „K některým otázkám Garančního
fondu obchodníků s cennými papíry, zejména k okruhu nároků, na které se náhrada
z fondu vztahuje“. Toto stanovisko bylo vydáno v době platnosti úpravy Garančního
fondu v zákoně o cenných papírech, kdy zákaznický majetek byl upraven v § 81b odst.
1 výše uvedeného zákona. Zákaznický majetek byl definován jako finanční prostředky a
investiční instrumenty zákazníka přijaté obchodníkem s cennými papíry za účelem
provedení hlavní nebo doplňkové investiční služby a druhým požadavkem bylo, aby
současně tvořily závazek obchodníka s cennými papíry vůči zákazníkovi. Tyto hodnoty
měly být obchodníkem s cennými papíry vedeny odděleně od majetku obchodníka.
Z časového hlediska měl být výpočet hodnoty zákaznického majetku proveden ke dni
právní moci rozhodnutí o odnětí povolení obchodníkovi s cennými papíry.
Výše uvedený výklad prakticky kopíruje obdobnou úpravu pojištění vkladů
podle směrnice o systémech pojištění vkladů a je v souladu s rozhodovací praxí soudu

59

Ustanovení §2 odst. 1 písm. h) zákona o podnikání na kapitálovém trhu „Majetkem zákazníka jsou
peněžní prostředky a investiční nástroje, které má obchodník s cennými papíry ve své moci za účelem
poskytnutí investiční služby, a peněžní nástroje získané za tyto hodnoty pro zákazníka; majetkem
zákazníka nejsou vklady podle zákona upravujícího činnost bank, o kterých účtuje obchodník s cennými
papíry, který je bankou nebo pobočkou zahraniční banky.“
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s odkazem na rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30.srpna 2006, sp. zn. 29 Odo
242/2006, uveřejněný pod č. 61/2007 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek.60
Shrneme-li tedy závěrem, co se rozumí pojmem zákaznický majetek, jedná se o
hodnoty, jež obchodník s cennými papíry převzal od investora za účelem poskytování
investičních služeb. K výkladu pojmu investičních služeb odkazuji na evropskou úpravu
ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES, o trzích finančních nástrojů,
jež nahradila směrnici č. 93/22/EHS, o investičních službách, a její provedení
prostřednictvím domácí právní úpravy v ustanovení § 4 zákona č. 256/2004 Sb., o
podnikání na kapitálovém trhu.

3.1.4 Další zdroje financování Garančního fondu
Financování činnosti Garančního fondu není zajištěno pouze příspěvky od
jednotlivých obchodníků s cennými papíry. Platná právní úprava v zákoně č. 256/2004
Sb., zákon o podnikání na kapitálovém trhu, obsahuje i další zdroje majetku Garančního
fondu v ustanovení § 128 odst. 10.61 Mimo již výše probraných příspěvků od
regulovaných subjektů majetek Garančního fondu tvoří rovněž pokuty uložené
obchodníkům s cennými papíry dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu, pokuty
uložené investičním společnostem za porušení ustanovení týkající se obhospodařování
majetku zákazníků a výnosy z investování peněžních prostředků.
K pokutám uloženým obchodníkům s cennými papíry nelze mít zpravidla žádné
výraznější výhrady vzhledem k tomu, že i ustanovení § 192 odst. 6 zákona o podnikání
na kapitálovém trhu výslovně stanovuje, že tyto pokuty připadají Garančnímu fondu.62
60

V rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 30.08.2006, sp. zn. 29 Odo 242/2006, uveřejněném pod č.
61/2007 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek bylo judikováno: „Zákaznickým majetkem jsou veškeré
peněžní prostředky a veškeré investiční instrumenty svěřené obchodníkovi s cennými papíry na základě
smlouvy o poskytnutí investiční služby ve smyslu ustanovení § 8 zákona o cenných papírech, a rovněž
veškeré peněžní prostředky a investiční instrumenty nabyté použitím těchto peněžních prostředků a
investičních instrumentů v rámci poskytování investiční služby (bez ohledu na to, zda je obchodník nabyl
vlastním jménem na účet zákazníka nebo jménem zákazníka na jeho účet), jakož i výnosy ze svěřených
peněžních prostředků a investičních instrumentů. Zákaznický majetek není součástí majetku obchodníka s
cennými papíry.“
61
Ustanovení § 128 odst. 10 zákona o podnikání na kapitálovém trhu: „Zdrojem majetku Garančního
fondu jsou příspěvky od obchodníků s cennými papíry, pokuty uložené obchodníkům s cennými papíry
podle tohoto zákona, pokuty uložené investičním společnostem za porušení ustanovení týkajících se
obhospodařování majetku zákazníků a výnosy z investování peněžních prostředků. Garanční fond může
přijmout též úvěr, dotaci, nebo návratnou finanční výpomoc.“
62
Zákon č. 281/2009 Sb., jež mimo jiné novelizoval zákon o podnikání na kapitálovém trhu, konkrétně
pozměnil ustanovení § 192 odst. 6 ZPKT, jež s účinností od 1. ledna 2011 zní „Příjem z pokut uložených

30

Problematičtější je porozumění pokutám uloženým investičním společnostem ve
vztahu k porušení řádného obhospodařování majetku zákazníků a dalším činnostem.
Zákonodárce reguloval činnost investičních společností až do poloviny srpna 2013
zejména zákonem č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování. Tento zákon
v ustanovení § 129 odst. 6 ve spojení s ustanovením § 15 odst. 3 a 4 stanovil, že pokuty
uložené investičním společnostem při výkonu činnosti vztahující se k obhospodařování
majetku zákazníka (tedy portfolio management), poskytovaní investičního poradenství
tykající se investičního nástroje a uschovávání a spravování včetně souvisejících služeb
cenných papírů vydaných fondem kolektivního investování se jedná o příjem
Garančního fondu. Jiné pokuty dle zákona o kolektivním investování měly být příjmem
státního rozpočtu.
Dne 19. srpna 2013 se stal platným a účinným zákon č. 240/2013 Sb., o
investičních společnostech a investičních fondech. K tomuto datu byl zrušen předchozí
zákon o kolektivním investování a úprava o příjmu pokut uložených investičním
společnostem se přesunula do ustanovení § 622 odst. 6 tohoto zákona. Změnou oproti
předchozí právní úpravě je rozšíření případů, za kterých by případný příjem z pokut měl
připadnout Garančnímu fondu. Tímto je zejména příjem z pokut za porušení přijímání a
předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů. Změnou prošla i formulace
provádění úschov a správ investičních nástrojů včetně souvisejících služeb, kdy ZISIF
toto omezil pouze na investiční nástroje v podobě cenných papírů a zaknihovaných
cenných papírů vydávaných domácím nebo zahraničním investičním fondem.63
Zákon o podnikání na kapitálovém trhu umožňuje Garančnímu fondu získávat
finanční prostředky dále prostřednictvím jejich investováním, a to za relativně striktních
podmínek tak, aby nemohlo dojít k ohrožení jeho činnosti.64 Investiční činnost upravuje
Statut Garančního fondu obchodníků s cennými papíry ve svém článku 6 výčtem
povolených investicí65 za současného dodržování pravidel diverzifikace portfolia
obchodníkům s cennými papíry podle tohoto zákona je příjmem Garančního fondu; na tyto příjmy se pro
účely správy jejich placení hledí jako na prostředky veřejného rozpočtu. Příjem z ostatních pokut podle
tohoto zákona je příjmem státního rozpočtu.”
63
S odkazem na ustanovení ZISIF, ustanovení § 11 odst. 1 písm. d) „provádět úschovu a správu
investičních nástrojů včetně souvisejících služeb, avšak pouze ve vztahu k cenným papírům a
zaknihovaným cenným papírům vydávaným investičním fondem nebo zahraničním investičním fondem“
64
Dle ustanovení § 129 odst. 13 zákona o podnikání na kapitálovém trhu.
65
Mezi tyto patří vklady v bankách zemích OECD, nástrojů peněžního trhu a cenných papírů
obchodovatelných na regulovaných trzích, konkrétně dluhopisů, tuzemských nebo zahraničních akcií a
podílových listů. Statut Garančního fondu podléhá schválení ministerstvem financí.

31

investic. O konkrétní podobě investic rozhoduje správní rada Garančního fondu
vydáním investiční směrnice.
S odkazem na výroční zprávu z roku 2010,66 správní rada Garančního fondu
poprvé rozhodla o investování volných finančních prostředků vydáním investiční
směrnice. Jedná se o nepublikovaný dokument, nicméně z dané výroční zprávy vyplývá,
že došlo k investování částky ve výši 180 milionů Kč s rozvržením této částky mezi tři
různé správce portfolia.

3.1.5 Účast státu na financování Garančního fondu
Zákonodárce již v původní právní úpravě Garančního fondu v zákoně o cenných
papírech počítal s možností využití pomoci státu při financování činnosti Garančního
fondu. Konkrétně se jednalo o ustanovení § 81d odst. 3 zákona o cenných papírech,
které stanovilo, že v případě nedostatku finančních prostředků k vyplacení náhrad, stát
poskytne ve formě návratné finanční výpomoci finanční kapitál ve výši 50% potřebných
prostředků s tím, že zbylou část si musel Garanční fond obstarat sám na finančním trhu.
Garanční fond byl následkem úpadku pěti velkých investičních společností67
v průběhu let 2001 až 2002, a s tím souvisejícím nárůstem náhrad z fondu, nucen využít
pomoci ze strany státu prakticky ihned po svém vzniku. Vzhledem k výši přihlášených
nároků v hodnotě 1451 milionů Kč ve srovnání s vybranými příspěvky za rok 2001 a
2002 ve výši 5,2 a 5,7 milionů Kč se Garanční fond vyskytnul prakticky na hranici
vlastního úpadku, kdy bylo zcela jasné, že ani v případě poskytnutí finanční výpomoci
ze strany státu, Garanční fond nebude prakticky schopen splatit dluh vůči státu.68
Vzniklá situace zcela evidentně vylučovala získání dalších prostředků na
finančním trhu, kdy žádná z komerčních bank by po posouzení finanční situace
Garančního fondu žádný úvěr bez státní záruky Garančnímu fondu přirozeně

66

Dálkový přístup k výročním zprávám Garančního fondu je umožněn prostřednictvím oficiálních
internetových stránek www.gfo.cz.
67
Private Investors a.s., Bradley Rosenblatt & Co., KPT Quantum a.s., Finnex a Profin CB.
68
Dle ustanovení § 6 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, nelze
avšak prohlásit úpadek Garančního fondu obchodníků s cennými papíry dle insolvenčního zákona,
ačkoliv se Garanční fond v úpadku z praktického hlediska nacházel.
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neposkytla.69 Garanční fond tudíž již dne 13. června 2002 požádal vládu v souladu se
zákonem o poskytnutí finančních prostředků ve výši 50% náhrad a Poslanecká
sněmovna vyhradila ve svém rozpočtu na rok 2003 částku ve výši 750 milionů Kč,
nicméně zákon neupravoval žádné přesné časové určení výplaty těchto prostředků ve
prospěch Garančního fondu.
K samotnému poskytnutí došlo na základě usnesení vlády České republiky č.
682 ze dne 9. července 2003, a to v několika výplatách v průběhu let 2002 až 2003.70
Garanční fond se ve vztahu k návratné finanční výpomoci státu uvázal k plnění
splátkového kalendáře v řádu několika desítek let s poslední splátkou v roce 2083.71 Jak
vyplývá z činnosti Garančního fondu deklarované ve výročních zpráv v letech
následujících po obdržení finančních prostředků od státu, dodržení tohoto termínu je
reálné, nicméně jak již ukázala trpká zkušenost související s náhlým úpadkem několika
velkých investičních společností v krátkém časovém úseku, vývoj situace ohledně
objemu finančních prostředků Garančního fondu je nepředvídatelný.
Zkušenost s počátečním neúspěchem transpozice směrnice ohledně financování
záručního systému vedla zákonodárce ke zásadní změně právní úpravy zabývající se
Garančním fondem. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu přistupoval k možnosti
státní návratné finanční výpomoci diametrálně odlišně a s větší obezřetností. Zpočátku
právní úprava nestanovila povinnost státu poskytnout Garančnímu fondu prostředky a
naopak upřednostňovala situaci, kdy Garanční fond si sám za co nejvýhodnějších
podmínek obstará finanční prostředky. Ke změně došlo novelizací zákona o podnikání
na kapitálovém trhu ke dni 8. března 2008, která znovuzavedla přijetí úvěru nebo
návratné finanční výpomoci s podmínkou, že nezíská-li Garanční fond úvěr, může mu
být na jeho žádost poskytnuta návratná finanční výpomoc v potřebné výši.72 Dalším
krokem k rozšíření financování činnosti Garančního fondu bylo přijetí zákona č.
69

V některých státech Evropské unie byly z tohoto důvodu uzavřeny závazné smlouvy s komerčními
bankami, které musí systému pro odškodnění investorů poskytnout za stanovených podmínek úvěr. Mezi
takové patří např. Velká Británie nebo Finsko dle údajů ze studie Oxera „Descibtion and assessment of
the national investor compensation schemes established in accordance with Directive 97/9/EC“
70
Konkrétně se jednalo o částku ve výši 1 milión Kč v prosinci 2002 a dále v roce 2003 o dvě výplaty
návratné finanční výpomoci ze dne 31. července ve výši 195 633 000 Kč a ze dne 20. října ve výši
554 367 000 Kč. K dalšímu poskytnutí návratné finanční výpomoci došlo dne 29. dubna 2004, jejíž výše
byla 387 000 000 Kč.
71
Srovnej s veřejně přístupnou Výroční zprávou Garančního fondu za rok 2004.
72
Ke znovu zavedení možnosti získání návratné finanční výpomoci od státu došlo prostřednictvím zákona
č. 56/2006 Sb., zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony
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29/2008 Sb.,73 jež doplnil formy státního financování o dotace a podmínil jejich získání
splněním podmínek zvláštního zřetele hodných.
Poskytnutí finanční návratné výpomoci je dle současné právní úpravy stále
umožněno, a to na žádost o dotaci nebo o návratnou finanční výpomoc ze státního
rozpočtu z důvodů zvláštního zřetele hodných.74
Přijetí návratné finanční výpomoci v souladu s právní úpravou v zákoně o
cenných papírech mělo vliv na výši ročního příspěvku do Garančního fondu. Tento
zákon upravoval v § 81d odst. 7, že přijmutím finanční návratné výpomoci se hodnota
pojištěného zákaznického majetku zvýší na dvojnásobek, čili 0,02 % hodnoty
pojištěného zákaznického majetku. Oproti tomu úprava v zákoně o podnikání na
kapitálovém trhu žádné takové ustanovení neobsahuje, což nepovažuji za vhodné.
Uvažujeme-li, že Garanční fond se ocitne až v takové finanční tísni, že musí požádat o
návratnou finanční výpomoc, příliv vyššího množství finančních prostředků ve formě
příspěvků od obchodníků s cennými papíry je žádoucí vzhledem k nutnosti splatit
půjčku vůči státu, jež byla ve formě návratné finanční výpomoci poskytnuta.

3.1.6 Kontrolní činnost prostřednictvím Nejvyššího kontrolního úřadu
Garanční fond v souvislosti se získanými finančními prostředky od Ministerstva
financí prostřednictvím návratné finanční výpomoci a dotací podléhá kontrole
vykonávané prostřednictvím Nejvyššího kontrolního úřadu. Zakotvení Nejvyššího
kontrolního úřadu (dále jen „NKÚ“) do hierarchie správních institucí v České republice
vychází z Ústavy České republiky a jeho činnost je regulována zejména zákonem č.
166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu. Opakované poskytnutí finančních
prostředků ze státního rozpočtu přimělo zařazení kontrolní akce do plánu kontrolní
činnosti NKÚ v průběhu roku 2010.
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Zákon č. 29/2008 Sb., zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu,
ve znění pozdějších předpisy, nabyl účinnosti ke dni 12. února 2008
74
Důvod zvláštního zřetele hodných byl například stanoven v usnesení vlády č. 340 ze dne 2. dubna
2008, jímž bylo schváleno udělení dotace Garančnímu fondu. Toto rozhodnutí bylo vydáno na základě
situace technického úpadku Garančního fondu, která nemohla být vyrovnána pouhým příjmem v podobě
příspěvků od investičních společností a obchodníků s cennými papíry, jež jsou subjekty přispívajícími
k financování tuzemského systému pro odškodnění investorů.
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Kontrola probíhala v druhé polovině roku 2010 a jejím cílem bylo prověření
nejen činnosti Garančního fondu při hospodaření s finančními prostředky a jejich
investování, ale rovněž se zaměřila na činnost Ministerstva financí České republiky a
jeho povinnostem ve vztahu ke Garančnímu fondu. Prověřování činnosti obou subjektů
se zaměřilo na období od roku 2002 až 2009.
Ve vztahu ke kontrolní činnosti MF vůči Garančnímu fondu NKÚ konstatoval,
že MF pochybilo, neboť v roce 2003 schválilo Statut Garančního fondu (a rovněž jeho
změnu v roce 2009) bez znalosti investiční směrnice, na kterou Statut odkazoval. Tímto
se MF zbavilo možnosti řádné kontroly ohledně povinností diverzifikace portfolia při
investování ze strany Garančního fondu a nevykovávalo tak dohled vyplývající ze
zákona o podnikání na kapitálovém trhu.75
Mimo jiné NKÚ prověřil činnost MF ohledně povinností ve vztahu ke
jmenování členů správní rady Garančního fondu. K zásadním pochybením došlo
v důsledku časového prodlení jmenování členů správní rady, kdy někteří členové byli
jmenováni až s více než dvouletým zpožděním po uplynutí funkčního období svých
předchůdců.
Dále se NKÚ zaměřil zejména na činnost MF a Garančního fondu ve vztahu
k poskytnuté návratné finanční výpomoci a dotace ze státního rozpočtu České
republiky. NKÚ zejména negativně hodnotil absenci vymezení účelu, k němuž jsou tyto
finanční prostředky ve prospěch Garančního fondu poskytnuty, a nenastavení
splátkového kalendáře návratné finanční výpomoci včetně sankcí za jeho nedodržování.
NKÚ zdůraznil, že tyto kroky nebyly přijaty ani dodatečně na základě veřejně
přístupných dokumentů zpracovaných v pravidelných ročních intervalech,76 jež
umožňovaly odhadnutí finančních možností Garančního fondu a eventuálně urychlení
splacení půjčky od státu.

75

V intencích ustanovení § 128 odst. 14 ZPKT.
Ačkoliv k tomu mohlo dojít na základě účetní uzávěrky, výroční zprávy Garančního fondu za příslušný
kalendářní rok a též po zveřejnění výpisu příspěvků od subjektů povinně přispívajících na záruční systém
zajišťovaný Garančním fondem.
76
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Garančnímu fondu bylo v souvislosti s návratnou finanční výpomocí vytýkáno
zejména její nesprávné vedení v účetní evidenci a neoprávněné užití prostředků části
návratné finanční výpomoci na vlastní provozní náklady.77
Nejvyšší kontrolní úřad mimo jiné upozornil na zpoždění výplat oprávněným
subjektům (nicméně vzal rovněž v potaz problémy jako délka soudních sporů nebo
problémy s oceňováním zákaznického majetku) a poukázal na drobné nedostatky
ohledně neoprávněného odměňování členů správní rady, nesprávného postupu při
výběru externích spolupracovníků Garančního fondu a chybějícího ověřování
hospodaření Garančního fondu.
Z výroční zprávy NKÚ za rok 2011 vyplývá, že kontrolní závěr o Garančním
fondu byl projednán vládou České republiky, v němž bylo uložilo Ministerstvu financí
realizovat opatření k nápravě ve vztahu k vytčeným okolnostem.78 Vůči Garančnímu
fondu nebyly podniknuty žádné další kroky vedoucí k nápravě pochybení, na která
NKÚ v kontrolním závěru č. 10/11 upozornil. Je nicméně velmi pravděpodobné, že
v souvislosti s provedenou kontrolou NKÚ bude Ministerstvo financí v budoucnosti
důslednější při uplatňování svých povinností a vazeb na Garanční fond, a nepřímo tak
dojde ke zlepšení situace v letech následujících.

3.1.7 Informování České národní banky o výši příspěvků a kontrolní činnost
ČNB
Zákon o podnikání na kapitálovém trhu upravuje v ustanovení § 129a podmínky,
za nichž Česká národní banka jakožto regulátor trhu provádí kontrolu ve vztahu
ke Garančnímu fondu ohledně výše zaplacených příspěvků jednotlivými investičními
podniky. Tyto příspěvky jsou splatné ročně ke dni 31. března za předchozí kalendářní
rok. Garanční fond je povinen neprodleně po uplynutí této lhůty informovat Českou
národní banku o výši příspěvků a shromážděná data o zaplacených příspěvcích
podléhají kontrole ze strany regulátora trhu.
77

Jednalo se o výpomoc poskytnutou dne 28. července 2003 a porušení zákona č. 218/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů. Dle kontrolního závěru NKÚ ze dne
7. března 2011 došlo k obdobnému porušení i ve vztahu k poskytnuté dotaci z roku 2008.
78
Usnesení vlády České republiky č. 304 ze dne 27. dubna 2011 ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího
kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/09 Prostředky státního rozpočtu poskytnuté Garančnímu fondu
obchodníků s cennými papíry a příspěvky vybírané od obchodníků s cennými papíry.
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Účelem kontroly prováděné Českou národní bankou je zajištění řádného výpočtu
příspěvků a finančních odvodů do kompenzačního systému v souladu s příslušnou
právní úpravou. Při provádění kontroly Česká národní banka vychází z údajů ověřených
nezávislou auditorskou společností, jež porovnává hodnoty podstatné pro výpočet
příspěvku, tedy 2% výměru z objemu výnosů z poplatků a provizí za poskytnuté
investiční služby za příslušné období.79 Česká národní banka auditorem ověřený
výpočet poté porovnává s údaji poskytnutými Garančním fondem.
Tato kontrolní funkce České národní banky se neomezuje na pouhé konstatování
řádného či chybného výpočtu výše příspěvku do Garančního fondu. Česká národní
banka naopak může uplatňovat rovněž nápravná opatření v případě, je-li zjištěn rozdíl
mezi zaplaceným příspěvkem jednotlivého obchodníka s cennými papíry a výší, jež
měla být skutečně zaplacena. V případě nižšího odvodu příspěvků do Garančního
fondu, může být subjektu udělena pokuta, jež dle zákona o podnikání na kapitálovém
trhu připadá Garančnímu fondu.
Česká národní banka se dále zúčastní procesu vyplácení náhrad, jejichž
provedení iniciuje svým oznámením Garančnímu fondu, jak bude probráno v další časti
této diplomové práce.

3.2 Použití prostředků Garančního fondu obchodníků s cennými papíry
Základní funkcí Garančního fondu obchodníků s cennými papíry je poskytnutí
kompenzace investorům, a to zejména malým investorům, v situaci, kdy investiční
podnik není schopen navrátit peněžní prostředky nebo jiné investiční nástroje. Garanční
fond je v tomto ohledu dohlížející autoritou nad řádným provedením náhrad z majetku
fondu získaného příspěvky a jinou činností, jak je probráno v předcházejících
kapitolách této diplomové práce.
Garanční fond má s odkazem na ustanovení § 128 odst. 11 ZPKT úzce
vymezený okruh použití svých prostředků. Primárně lze použít prostředky Garančního
fondu na náhrady plynoucí z neschopnosti obchodníka s cennými papíry splnit své
závazky spočívající ve vydání majetku zákazníků zpět investorům, kdy tato neschopnost
přímo souvisí s finanční situací takového obchodníka. Vedle toho, zákon umožňuje
79

Pro výpočet výše příspěvku odkazuji na § 129 odst. 1 ZPKT
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použití prostředků Garančního fondu na splátky úvěrů nebo návratné finanční výpomoci
a v neposlední řadě zcela logicky taktéž k uhrazení nákladů své vlastní činnosti.

3.2.1 Defaultní situace obchodníka s cennými papíry a úloha České národní
banky
Poskytnutí náhrady z Garančního fondu a aktivaci kompenzačního schématu
předchází situace, kdy investiční podnik není schopen plnit své závazky. Co se za
takovou situaci považuje, stanoví směrnice ICS ve svém článku 2. Defaultní situací je,
jsou-li příslušné orgány toho názoru, že investiční podnik v přímé souvislosti s jeho
finanční situací není schopen plnit své závazky plynoucí z pohledávek investorů a
v současnosti nejsou vyhlídky, že tak bude schopen učinit později. Druhým případem je
situace, kdy soud vydal rozhodnutí související s finanční situací investičního podniku,
které má za následek přerušení možnosti investorů uplatňovat vůči němu pohledávky.
V České republice je oprávněnou institucí, jež posuzuje situaci investičního
podniku, Česká národní banka.80 Česká právní úprava stanovuje limit jednoho roku, ve
kterém musí investiční podnik prokázat, že je schopen splnit své závazky vůči svým
zákazníkům. Není-li tomu tak v časově stanoveném rámci, Česká národní banka bez
zbytečného odkladu podat oznámení Garančnímu fondu o nastalé skutečnosti ve vztahu
ke konkrétnímu obchodníkovi s cennými papíry. Tímto oznámením Česká národní
banka dá tudíž formálně podnět k zahájení a aktivaci systému pro odškodnění investorů.
Garanční fond následně na základě dohody s Českou národní bankou neprodleně
zveřejní vhodným způsobem oznámení o této skutečnosti ve vztahu ke konkrétnímu
investičnímu podniku.81 Funkce tohoto oznámení je prvotně informační vůči stávajícím
i novým investorům týkající se zveřejnění aktuální finanční situace daného investičního
podniku o jeho neschopnosti plnit své závazky. Druhotně je prostřednictvím oznámení

80

V předchozí úpravě v zákoně o cenných papírech byla dříve touto institucí Komise pro cenné papíry
spolu s ministerstvem. Zákon o cenných papírech se vypořádal rovněž se situací, byl-li obchodník
s cennými papíry zároveň bankou. Komise musela v takovém případě provést oznámení po dohodě
s Českou národní bankou. Jednalo-li se o nebankovní instituci, postačilo rozhodnutí Komise pro cenné
papíry.
81
Oznámení je vždy zveřejňováno též prostřednictvím internetových stránek Garančního fondu
umožňující dálkový přístup.
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učiněna výzva k přihlášení nároků na náhradu z Garančního fondu stanovením místa,
způsobu a lhůty pro přihlášení nároků investorů a zahájení výplat z Garančního fondu.82
Typické oznámení dle ustanovení § 130 odst. 2 bude obsahovat požadavky pro
řádné podání přihlášky nároku zákazníkem, tedy vyčíslení zákaznického majetku
k určitému dni (zpravidla dni totožnému s oznámením), označení jednotlivých složek
závazku investičního podniku vůči zákazníkovi a charakter takového závazku. Investoři
mohou být prostřednictvím oznámení vyzváni též k prokázání dalších skutečností
souvisejících s ověřením jejich nároků na náhradu z Garančního fondu. V oznámení
jsou rovněž shrnuty zákonné podmínky vztahující se ke lhůtě výplaty náhrad, její limitní
částce v korunovém ekvivalentu a údaji o promlčení nároku poškozených investorů.
Garanční

fond

poskytuje

prostřednictvím

svých

internetových

stránek

poškozeným investorům vzorovou přihlášku pro přihlášení nároků na náhradu
z Garančního fondu. Poškození zákazníci mohou být v průběhu procesu jednání
s Garančním fondem zastoupeni advokátem nebo jinou osobou na základě úředně
ověřené plné moci.

3.2.2 Lhůta pro přihlášení nároků
Okamžik vydání oznámení Garančním fondem vůči investorům má následky
z hlediska časového určení pro přihlášení nároků. Zákon o podnikání na kapitálovém
trhu stanoví, že tato lhůta nesmí být kratší než pět měsíců. Důsledné dodržení této lhůty
je nicméně znehodnoceno tím, že její zmeškání nemá pro vyplacení náhrady z fondu
žádný negativní důsledek, jak je stanoveno v ustanovení § 130 odst. 3 zákona o
podnikání na kapitálovém trhu.83
Směrnice ICS zakazuje systému zajišťujícímu kompenzační schéma dovolávat
se odepření krytí ve prospěch investora, jež nebyl schopen včas uplatnit své právo na
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Například oznámení Garančního fondu ze dne 23. srpna 2012 o tom, že zákazníci obchodníka
s cennými papíry Key Investments, a.s. se nemohou účinně domáhat vydání svého majetku vůči tomuto
obchodníkovi nebo oznámení Garančního fondu ze dne 21. května 2013 o obdobné události u KPT
Quantum a.s.
83
Ustanovení § 130 odst. 3 zákona o podnikání na kapitálovém trhu zní „Lhůta pro přihlášení nároků
nesmí být kratší než pět měsíců ode dne uveřejnění oznámení podle odst. 2 (oznámení o tom, jak přihlásit
své nároky – pozn. I. Hoštičková). Skutečnosti, že tato lhůta uplynula, se nelze dovolávat k odepření
výplaty náhrady z Garančního fondu“
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odškodnění. Příliš úzká interpretace slovního spojení „nebyl schopen“84 nicméně může
vést k ohrožení ochrany práv investora, a to zejména, nemá-li možnost napadnout
rozhodnutí kompenzačního systému o odmítnutí jeho požadavku na náhradu. Zajímavé
je, že česká právní úprava je v tomto ohledu benevolentnější. Posouzením „schopnosti“
investora přihlásit svůj nárok v časové lhůtě vůbec nebere v potaz a pouze konstatuje, že
uplynutí lhůty se nelze dovolávat k odepření výplaty náhrady z Garančního fondu.
Jinými slovy, poškozený investor může přihlásit svůj nárok i po uplynutí lhůty
v oznámení Garančního fondu, a nebude-li jeho přihláška vyloučena z jiných důvodů,85
investor bude mít právo na krytí poskytnuté Garančním fondem.
Dikce zákona o podnikání na kapitálovém trhu týkající se délky lhůty pro
přihlášení nároků prakticky kopíruje článek 9 směrnice ICS poskytující minimum
v délce pěti měsíců ode dne zveřejnění oznámení Garančnímu fondu. V rámci právních
úprav evropských států bylo k otázce lhůty pro přihlášení nároků přistupováno rozdílně.
Některé státy stanoví minimální lhůtu stejně jako Česká republika, jiné lhůtu prodlužují
až do jednoho roku86 a rozdílnost nalezneme i ohledně počátku jejího plynutí, a to buď
od oznámení investorům dle směrnice ICS anebo od deklarace neschopnosti
investičního podniku dostát svých závazků vůči investorům.87

3.3 Subjekty a pohledávky vyloučené z kompenzačního schématu
Záruční systém poskytuje ochranu investorům, tedy osobám, které svěřily
investičnímu podniku peníze nebo nástroje v souvislosti s investičním podnikáním.88
Směrnice ICS a národní úpravy však mohou ze záručního systému předem vyloučit
některé subjekty a pohledávky, aniž by se zaobíraly jejich oprávněností.

84

Obecně při posuzování neschopnosti investora přihlásit svůj nárok by měl investor prokázat, že tomu
nastalo z důvodů, jež nemohl z objektivních důvodů ovlivnit.
85
Např. podání přihlášky neoprávněným subjektem, jak je vyčteno v ustanovení § 130 odst. 4 zákona o
podnikání na kapitálovém trhu nebo z důvodu promlčené pohledávky.
86
Např. Německo, Rakousko, Švédsko dle údajů ze studie Oxera „Descibtion and assessment of the
national investor compensation schemes established in accordance with Directive 97/9/EC“, str. 41
87
Zejména s ohledem na deklarování úpadku investičního podniku praxe vykazuje nedostatečnou délku
lhůty pro přihlášení nároků. Odkázat lze například na případy, kdy investor se mohl nacházet v době
publikace oznámení mimo dosah informačních prostředků z důvodu nemoci, a nebyl tudíž schopen
dozvědět se o situaci investičního podniku a uplatnit tak své nároky.
88
Investiční podnikání je definováno v článku 4 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady
2004/39/EC, o trzích finančních nástrojů.
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Směrnice ICS upravuje v článku 1 možnost vyjmutí úvěrové instituce, která je již
vyloučena dle směrnice 94/19/ES, o systémech pojištění vkladů. Potenciální investoři
takové instituce musí být avšak o vyloučení úvěrové instituce předem informováni a
zároveň musí požívat ochrany v minimálním rozsahu alespoň tak, jak ji zaručuje
směrnice ICS. Členské státy mají v takovém případě informační povinnost vůči Komisi
ohledně vyloučených úvěrových institucí a alternativního systému zajištění klientů
těchto úvěrových institucí.
Ve vztahu ke směrnici o systémech pojištění vkladů se směrnice ICS musela
vypořádat s investičními podniky, jejichž povaha by vedla k eventuálnímu splnění
kritérií obou systémů regulovaných těmito směrnicemi. Směrnice ICS v tomto ohledu
jednoznačně dvojí náhradu vylučuje a odkazuje na národní úpravu členských států, jež
má určit, který záruční systém bude v konkrétním případě použit.89 Není tedy možné,
aby poškozený zákazník podával přihlášku své pohledávky jak u Garančního fondu, tak
u Fondu pojištění vkladů.
Zákon o podnikání na kapitálovém trhu dále vylučuje z okruhu subjektů majících
nárok na náhradu z Garančního fondu tyto osoby a instituce:
§

Česká konsolidační agentura90

§

Územní samosprávný celek

§

Osoba, která v průběhu 3 let předcházejících oznámení o skutečnosti, že
obchodník s cennými papíry není schopen plnit své závazky
a) Prováděla audit nebo se podílela na provádění auditu obchodníka
s cennými

papíry,

jehož

zákazníkům

se

vyplácí

náhrada

z Garančního fondu
b) Byla vedoucí osobou obchodníka s cennými papíry, jehož
zákazníkům se vyplácí náhrada z Garančního fondu
c) Byla osobou s kvalifikovanou účastí na obchodníkovi s cennými
papíry, jehož zákazníkům se vyplácí náhrada z Garančního fondu
89

V současnosti pro zákazníky takových institucí má rozhodnutí, zda bude ochrana poskytnuta dle
směrnice DGD nebo ICS, výrazné dopady, vezmeme-li v úvahu například výši náhrady, jež se výrazně
liší v obou směrnicích.
90
Česká konsolidační agentura byla založena zákonem č. 239/2001 Sb. s účinností ke dni 1. září 2001 a
jejím úkolem bylo spravování nesplacených úvěrů mnoha institucí, zejména komerčních bank. Jednalo se
o právnickou osobu zřízenou zákonem, za jejíž závazky ručil stát. Česká konsolidační agentura měla být
zřízena na období 10 let, nicméně k jejímu zrušení bez likvidace došlo předčasně již ke dni 31. prosince
2008 na základě usnesení vlády, což bylo zdůvodněno splněním svého účelu v podobě dostatečné sanace
bank a podnikatelských struktur.
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d) Byla osobou blízkou podle občanského zákoníku osobě podle bodů
a), b) a c);91
e) Byla osobou, která patří do stejného podnikatelského seskupení
jako obchodník s cennými papíry, jehož zákazníkům se vyplácí
náhrada z Garančního fondu
f) Prováděla audit nebo se podílela na provádění auditu osoby, která
patří do stejného podnikatelského seskupení jako obchodník
s cennými

papíry,

jehož

zákazníkům

se

vyplácí

náhrada

z Garančního fondu
g) Byla

vedoucí

osobou

osoby,

která

patří

do

stejného

podnikatelského seskupení jako obchodník s cennými papíry, jehož
zákazníkům se vyplácí náhrada z Garančního fondu
§

Osoba, ve které má nebo měl kdykoliv během posledních 12 měsíců
bezprostředně předcházejících dni, ve kterém bylo učiněno oznámení
Českou národní bankou dle § 130 odst. 1, obchodník s cennými papíry,
jehož zákazníkům se vyplácí náhrada z Garančního fondu, nebo osoba
s kvalifikovanou účastí na tomto obchodníkovi s cennými papíry vyšší
než 50% podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech,

§

Osoba, která v souvislosti s legalizací výnosů z trestné činnosti svěřila
obchodníkovi s cennými papíry, jehož zákazníkům se vyplácí náhrada
z Garančního fondu, prostředky získané trestným činem,

§

Osoba, která trestným činem způsobila neschopnost obchodníka
s cennými papíry, jehož zákazníkům se vyplácí náhrada z Garančního
fondu, splnit své závazky vůči zákazníkům.

Zákon o podnikání na kapitálovém tímto výčtem negativně vymezuje oprávněné
poškozené investory, jež mohou za stanovených podmínek podat přihlášku v souladu
s ustanovením § 130 odst. 3 pro přihlášení své pohledávky a mají v případě splnění
91

Dle nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. nová definice osoby blízké v § 22 rozšiřuje pojem
osob blízkých o osoby sešvagřené a osoby, které spolu trvale žijí. Standardně jako v současně účinném
občanském zákoníku č. 40/1964 Sb., je za osobu blízkou považován příbuzný v řadě přímé, sourozenec a
manžel nebo partner dle zákona upravujícího registrované partnerství a dále jiná osoba v poměru
rodinném nebo obdobném, jestliže by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako
újmu vlastní.
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dalších podmínek nárok na náhradu z Garančního fondu. Domnívám se, že by bylo
vhodné zaktualizovat předmětný výčet a odstranit již obsolentní ustanovení vztahující
se k České konsolidační agentuře.
Je důležité zdůraznit, že kompenzační schéma zajišťované Garančním fondem
poskytuje náhradu poškozeným zákazníkům pouze v případě insolvence investičního
podniku, tedy v případech kdy obchodník s cennými papíry není schopen plnit své
závazky vůči svým závazkům z důvodů přímo souvisejících s jeho finanční situací.
Česká právní úprava neumožňuje zákazníkům obchodníka s cennými papíry domáhat se
náhrady na Garančním fondu, došlo-li například ke ztrátě jejich investice z důvodu, kdy
byl zákazníkovi smluvně přislíben její výnos92 a k jeho dosažení nedošlo. Náhrady
z Garančního fondu se tedy zcela jednoznačně nelze dovolávat z důvodu neuskutečněné
návratnosti investice, neboť tato ztráta jde k tíži investora. I v případě porušení odborné
péče obchodníka s cennými papíry, jež ovšem nevede k insolvenci samotného
obchodníka, poškozené subjekty se nemohou dovolávat poskytnutí náhrady
z Garančního fondu.93

3.4 Ověřování nároků zákazníků
V okamžiku obdržení přihlášek nároků od poškozených investorů začíná
skutečná práce Garančního fondu. Jednotlivé přihlášky jsou podrobeny kontrole, zda
splňují zákonem stanovené požadavky. Zpočátku se posuzuje zejména oprávněnost
subjektu dožadujícího se náhrady z Garančního fondu94 a datum podání přihlášky pro
vyloučení již promlčených nároků.95 Zaměstnanecký aparát Garančního fondu dále
ověřuje, jak byla vypočtena hodnota zákaznického majetku, za nějž zákazník požaduje
náhradu od Garančního fondu,96 a přesnou identifikaci peněžních prostředků a
investičních nástrojů, jež nemohly být vydány v souvislosti s finanční situací
obchodníka s cennými papíry.
92

Tzv. garantovaný výnos bez ohledu na vývoj kurzů na finančním trhu.
S odkazem na stanovisko Komise pro cenné papíry ze dne 14. srpna 2004 k některým otázkám úpravy
Garančního fondu obchodníků s cennými papíry, zejména k okruhu nároků, na které se náhrada z fondu
vztahuje. Toto stanovisko je veřejně přístupné na internetových stránkách České národní banky.
94
Tj. nejedná-li se o subjekty vyloučené zákonem dle předchozí podkapitoly 3.3 této diplomové práce.
95
S odkazem na podkapitolu 3.5.2 Promlčení pohledávky.
96
Ve fázi ověřování jednotlivých nároků se rovněž zjišťuje, zda existují započitatelné pohledávky
obchodníka s cennými papíry vůči zákazníkovi
93
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Tyto údaje jsou porovnávány s údaji obdrženými od zkrachovalého obchodníka
s cennými papíry nebo eventuálně insolvenčního správce, nachází-li se obchodník
s cennými papíry v konkurzu. Mezi dokumenty, jež poslouží k tomuto účelu, patří
zejména účetní závěrky obchodníka s cennými papíry z předchozích let, výkazy zisků a
ztrát, individuální obstaravatelské smlouvy mezi obchodníkem s cennými papíry a
zákazníkem anebo různé zprávy a poznatky učiněné insolvenčním správcem v průběhu
konkurzního řízení.97 Obchodník s cennými papíry má povinnost poskytnout potřebné
údaje ve lhůtě stanovené Garančním fondem.
Garanční fond v minulosti čelil v průběhu této fáze své činnosti řadě obtíží
vzhledem k neúplné evidenci obchodníků s cennými papíry vedoucí k neposkytnutí
informací nezbytných pro posouzení nároků jednotlivých investorů. V řadě případů, a to
nejen v domácím prostředí, ale i v jiných členských státech Evropské unie, se garanční
schémata potýkala s nedostatkem informací z důvodů podvodného jednání ze strany
manažerů zkrachovalých investičních podniků a snahou o krytí zpronevěřených
finančních prostředků a podvodných operací. Garanční fond avšak čelil v některých
případech i nedostatku podkladů ze strany insolvenčního správce.98 Insolvenční správce
má nicméně zákonnou povinnost poskytnout tyto podklady bezplatně a bez zbytečného
odkladu.99
Nedodržení zákonné ediční povinnosti v souladu s ustanovením § 130 odst. 11
zákona o podnikání na kapitálovém trhu v řadě kauz, s nimiž byl Garanční fond nucen
se potýkat, vedlo k nežádoucímu prodloužení doby posuzování přihlášených nároků
investorů a ve výsledku i k delšímu časovému rámci pro výplaty náhrad.

97

Důvody k vyloučení přihlášených nároků jsou například obdržení přihlášky od neoprávněného
investora, nedostatek podkladů pro přiznání nároku, dvojí přihláška totožného nároku, neexistence
smluvní odpovědnosti obchodníka s cennými papíry atd.
98
Např. spor se správcem konkurzní podstaty KTP Quantum a.s. ohledně špatného vyčíslení
zákaznického majetku nebo na spor se správcem konkurzní podstaty KTP Quantum a.s. o poskytnutí
podkladů pro zpracování dat
99
Dle údajů z Výročních zpráv Garančního fondu pro rok 2003 a 2004 v případě KTP Quantum a.s. se
správce konkurzní podstaty domáhal na Garančním fondu podílení se na nákladech pro zpracování dat ve
výši 6,9 milionů Kč, s čímž Garanční fond nesouhlasil. Tato záležitost vedla k dalšímu sporu vyvolanému
Garančním fondem o zaplacení úhrady za zpracování dat pro výplatu náhrad.
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3.5 Výplata náhrady zákazníkům
Z časového hlediska výplaty náhrad zákon o podnikání na kapitálovém trhu a
směrnice ICS stanoví, že náhrada má být vyplacena zákazníkům bez zbytečného
odkladu ve lhůtě tří měsíců ode dne ověření přihlášeného nároku a vypočtení celkové
výše přiznané náhrady z Garančního fondu. V řadě případů je nicméně nutné vzít
v potaz komplexnost případu, objem poškozených investorů a omezený přístup
k informacím, jež jsou rozhodné pro vyplacení náhrady. Z tohoto důvodu zákon o
podnikání na kapitálovém trhu umožňuje prodloužení této lhůty o další tři měsíce, a to
prostřednictvím rozhodnutí České národní banky vydané na žádost Garančního fondu.
Ve stejném duchu se k časovému určení vyplacení náhrady staví rovněž směrnice ICS.
Ve vztahu k určení výše náhrady, jež má být poskytnuta z Garančního fondu,
zákon o podnikání na kapitálovém trhu v ustanovení § 130 odst. 9 stanoví, že
maximální

krytí

poskytnuté

poškozenému

investorovi

odpovídá

korunovému

ekvivalentu částky 20 000 EUR pro jednoho zákazníka u jednoho obchodníka
s cennými papíry. Tato hodnota odpovídá minimu nastavenému směrnicí pro
odškodnění investorů.100 Směrnice obsahovala rovněž ustanovení pro členské státy, jež
před jejím přijetím poskytovaly krytí nižší, umožňující ponechat toto nižší krytí po dobu
přechodnou až do konce roku 1999.101 Ohledně peněžních prostředků, jež mohou tvořit
majetek zákazníka, směrnice umožňuje členským státům vyloučit z krytí zcela anebo
částečně peněžní prostředky v jiných než měnách členských států a EUR.102
Hodnota 20 000 EUR, je nejvyšší částka proplacená poškozenému investorovi
z prostředků Garančního fondu ve vztahu k jednomu investičnímu podniku. Pokud
zákazník investoval částku vyšší oproti této hodnotě, přičítá se rozdíl k tíži investora.
Došlo-li naopak k investování částky nižší než 20 000 EUR, je evidentní, že v takovém
případě nedochází k vyplacení částky ve výši 20 000 EUR, ale k poměrné části investice
ve výši 90% z celkové hodnoty investice, tedy ze součtu všech hodnot majetku
zákazníka u jednoho obchodníka s cennými papíry. To znamená, že v obou případech je
100

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/9/ES nicméně v souladu s principem minimální
harmonizace při stanovení tohoto nejnižšího stropu odškodnění výslovně ve svém článku 4 odst. 3
zmiňuje, že členské státy mohou nastavit hodnotu odškodnění vyšší.
101
I takto snížené krytí muselo dosahovat alespoň částky 15 000 EUR, resp. ECU.
102
Česká republika této možnosti nevyužila, ale například Rakousko, Francie a Německo poskytují krytí
z kompenzačního systému pouze na peněžní prostředky v měnách států Evropského hospodářského
prostoru a měny EUR.
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uplatněn princip spoluúčasti investora na ztrátě, neboť v rámci krytí ze strany
Garančního fondu obdrží vždy pouze maximálně 90 % hodnoty zákaznického majetku
za současného uplatnění nejvyššího stropu výplaty náhrady ve výši 20 000 EUR.103

3.5.1 Splatnost pohledávky
Okamžik splatnosti pohledávky investora má za následek počátek plynutí lhůty
pro promlčení práva na vyplacení krytí a zejména dochází k posílení pozice
poškozeného investora s ohledem na získání náhrady poskytované schématem pro
odškodnění investorů. V souladu s ustanovením § 130 odst. 10 se pohledávka
poškozeného investora stává splatnou dnem ověření přihlášeného nároku a vypočtením
výše náhrady z Garančního fondu.
Považuji za podnětné vyjádřit se k formulaci ustanovení § 130 odst. 10 a
vázanosti podmínek dospělosti pohledávky na skutečnost ověření přihlášeného nároku a
dále na vypočtení výše náhrady z Garančního fondu. Z dikce zákona vyplývá, že až po
splnění těchto dvou požadavků začne plynout období tří, resp. šesti měsíců, kdy
Garanční fond má povinnost vyplatit náhradu konkrétnímu investorovi.
Ohledně ověření přihlášené pohledávky nelze vznést mnoho námitek. Jedná se o
zcela logický postup provést tuto kontrolu a posoudit oprávněnost jednotlivých
pohledávek. Za problematickou spíše považuji podmínku druhou, totiž stanovení výše
náhrady z Garančního fondu. Jak je možno demonstrovat na zkušenostech Garančního
fondu z předchozích let své činnosti, z důvodu chybějící dokumentace obchodníka
s cennými papíry nebo insolvenčního správce bylo zejména v počáteční fázi104 obtížné
stanovení přesné částky zákaznického majetku, a tudíž i náhrady s tím související.
Praxe ukazuje, že výše výplaty náhrady z Garančního fondu může mít hodnotu
kolísavou, a to vzhledem k přepočtům uskutečněným v závislosti na nově získaných
údajích.105 Domnívám se, že v okamžiku každého dalšího přepočtu výše náhrady

103

V souvislosti se spoluúčastí investora odkazuji na podkapitolu 4.2.4 Limit náhrady a koncepce
morálního hazardu dále v této diplomové práci. Ve světle navržené novely směrnice o systémech pro
odškodnění investorů by v určitých případech mělo dojít ke zrušení spoluúčasti investora na ztrátě.
104
Tj. po oznámení o finanční situaci investičního podniku dle § 130 odst. 2 zákona o podnikání na
kapitálovém trhu.
105
Např. o hodnotě zákaznického majetku, jež byl klientům vydán v rámci konkurzního řízení nebo
rozhodnutí soudu tykající se jednotlivých složek zákaznického majetku.
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z Garančního fondu se znovuobnovuje tří měsíční, resp. šesti měsíční, lhůta k vyplacení
náhrady, a tudíž se i prodlužuje promlčecí lhůta jednotlivých nároků.106
Z výše uvedených důvodů považuji předchozí právní úpravu v zákoně č.
591/1992 Sb., o cenných papírech ve znění zákona č. 308/2002 Sb., za jasnější a
dávající větší jistotu poškozenému investorovi ohledně časového určení splatnosti,
neboť explicitně stanovila, že k výplatě musí dojít nejpozději do 10 měsíců od
uveřejnění skutečnosti o defaultním stavu obchodníka s cennými papíry.107

3.5.2 Promlčení pohledávky
Zákon o podnikání na kapitálovém trhu stanoví v ustanovení § 131 odst. 2, že
právo zákazníka na vyplacení náhrady z Garančního fondu se promlčí uplynutím pěti let
ode dne splatnosti pohledávky.108
Nedojde-li k řádnému vyplacení náhrady z Garančního fondu v nastavené pěti
leté lhůtě, pak jediným způsobem, jak se vyvarovat promlčení pohledávky poškozených
zákazníků na vyplacení náhrady z Garančního fondu, je obrátit se na soud. Poškození
zákazníci mají možnost podat žalobu na plnění vůči Garančnímu fondu ohledně
nevyplacené náhrady z Garančního fondu. Pokud tak neučiní ve lhůtě pěti let od
splatnosti pohledávky anebo nedojde k řádnému vyplacení náhrady v tomto období,
stává se právo zákazníka na výplatu z Garančního fondu promlčeným. Dle zákona o
podnikání na kapitálovém trhu nedochází k prekluzi práva, a tudíž toto právo existuje ve
formě naturální obligace.109

106

Odkázat lze např. na žaloby zákazníků KTP Quantum a.s, jejichž pohledávka na vyplacení náhrady
nebyla vyplacena v časovém limitu. V případě KTP Quantum a.s. se jednalo o zdlouhavé vyřizování
přihlášek zákazníků zejména v důsledku neúplné evidence tohoto obchodníka s cennými papíry a
složitosti výpočtu zákaznického majetku.
107
Ustanovení § 81c odst. 11 zákona o cenných papírech ve znění zákona č. 308/2002 Sb. „Výplata
náhrad z Fondu musí být zahájena nejpozději do 3 měsíců od ověření přihlášených nároků a stanovení
částky nároku, nejpozději však do 10 měsíců od uveřejnění skutečností podle odstavce 1. Na žádost
Fondu může Komise ve výjimečných případech prodloužit lhůty podle věty první nejvýše o 3 měsíce.“
108
S odkazem na kauzu KTP Quantum a.s. hrozilo ke dni 22. června 2008 promlčení pohledávek několika
tisíců zákazníků s ohledem na váznoucí průběh zjišťování podkladů potřebných pro přiznání nároků a
nedostatku finančních prostředků. K zabránění tomuto promlčení ve většině případů došlo v hodině
dvanácté získáním finanční pomoci ve formě nenávratné dotace ze strany státu a následném provedení
výplat vůči poškozeným zákazníkům.
109
Ve výsledku se nemění mnoho na pozici zákazníka, neboť, jak se již ukázalo na předchozích kauzách,
případům zkrachovalých obchodníků s cennými papíry bylo vždy vzhledem k vysokému počtu
zainteresovaných poškozených věnována dostatečná pozornost v tisku. Z tohoto důvodu je tudíž
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Pro srovnání s úpravou vztahující se k systému pojištění vkladů, systém pro
odškodnění investorů poskytuje promlčecí lhůtu u Garančního fondu podstatně delší.
Fond pojištění vkladů, jež zajišťuje systém pro pojištění vkladů, stanovuje promlčecí
lhůtu pouze tří letou.110
S ohledem na nejnovější vývoj právních předpisů, nutno poznamenat, že dne 30.
září 2013 se stal platným předpis č. 303/2013 Sb.,111 jež v souvislosti s Garančním
fondem reaguje na výše nastíněnou problematiku promlčení pohledávky investora na
vyplacení náhrady z Garančního fondu. S účinností od 1. ledna 2014 bude pětileté
promlčecí období počítáno od uveřejnění skutečností v § 130 odst. 2 ZPKT, tj. od
oznámení, že obchodník s cennými papíry není schopen plnit své závazky a od
oznámení o přihlášení nároků z Garančního fondu. Toto opatření zcela jistě přispěje k
právní jistotě zainteresovaných subjektů ohledně promlčení jejich pohledávky a osobně
jej považuji za krok správným směrem.112

3.5.3 Pozastavení výplaty náhrad
Jak v předchozí právní úpravě v zákoně o cenných papírech, tak v zákoně o
podnikání na kapitálovém trhu se zákonodárce vypořádává s možností pozastavení
výplaty náhrad z Garančního fondu. K tomuto rozhodnutí může dojít na základě
podezření s provázaností trestné činnosti a uskutečněných investic nebo vlivu na
defaultní situaci obchodníka s cennými papíry.
S odkazem na ustanovení § 130 odst. 5 zákona o podnikání na kapitálovém trhu
se výplata náhrad pozastavuje po dobu trestního řízení, existuje-li důvodná obava, že
majetek zákazníka, jež byl svěřen obchodníkovi s cennými papíry, zahrnoval prostředky

nepravděpodobné, že by došlo k jejímu dobrovolnému vyplacení anebo že by při případném sporu právní
zástupce Garančního fondu opomenul vznést námitku promlčení.
110
Na druhé straně, jak je zmíněno výše v této diplomové práci, výplaty náhrad poškozeným zákazníkům
dle směrnice o systémech pojištění vkladů zpravidla nepodléhají podstatným zdržením, neboť struktura
majetku zákazníků je výrazně jednodušší – jedná se pouze o peněžní prostředky, nikoliv také o investiční
nástroje jako v případě zákazníků vyplácených z Garančního fondu – viz poznámka pod čarou číslo 14.
111
Zákon č. 303/2012 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace
soukromého práva.
112
Ustanovení § 131 odst. 2 ZPKT s účinností od 1. ledna 2014 zní „Právo zákazníka na vyplacení
náhrady z Garančního fondu se promlčí nejpozději za 5 let ode dne, kdy došlo k uveřejnění skutečností
uvedených v § 130 odst. 2. Pokud zákazník v této lhůtě přihlásil svůj nárok na náhradu podle § 130 odst.
2 písm. b), neskončí tato lhůta dříve než za 3 měsíce ode dne doručení přihlášky Garančnímu fondu.“

48

získané trestným činem a je-li zřejmé, že podezřelá osoba je svěřila za účelem
legalizace výnosů z trestné činnosti.113
Druhým případem pozastavení výplat náhrad je ve vztahu k osobě, jež je
podezřelá ze spáchání trestného činu, který měl vliv na defaultní situaci obchodníka
s cennými papíry a v důsledku i nutnosti aktivace kompenzačního systému. K tomuto
dochází po dobu trestního řízení vedeného proti takto podezřelé osobě. Z principiálního
hlediska by bylo zcela bizarní poskytovat kompenzaci osobě, jež zapříčinila
neschopnost obchodníka s cennými papíry plnit své závazky, a tudíž i výplatu náhrad z
Garančního fondu, a svým způsobem tímto nepenalizovat trestnou činnost.
Směrnice o systémech pro odškodnění investorů se k pozastavení výplaty
náhrady vyjadřuje ve svém článku 9 odst. 3.114 Zde se zabývá pouze problematikou
praní špinavých peněz, jinými slovy zastíráním nezákonného původu peněz s cílem
vzbudit dojem, že se jedná o peníze nabyté legálně. Česká právní úprava rozšiřuje
v tomto ohledu případy pozastavení výplat náhrad a dle mého názoru se jedná o správné
řešení, jež by mělo být promítnuto i do návrhu pozměňujícího směrnici o systémech pro
odškodnění investorů.

3.5.4 Změna postavení věřitele vůči obchodníkovi s cennými papíry
Poškozený zákazník má možnost prohlásit svou pohledávku za obchodníkem
s cennými papíry u insolvenčního správce v rámci insolvenčního řízení, a to i již před
rozhodnutím o vyplacení náhrady z Garančního fondu. Toto je dáno tím, že řízení u
Garančního fondu a insolvenční jsou na sobě nezávislá, a tudíž přihláška pohledávky na
náhradu z Garančního fondu dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu neplatí
automaticky jako přihláška pohledávky v rámci insolvenčního řízení.115 K zabránění
dvojí náhradě totožné pohledávky slouží ustanovení § 173 odst. 3 insolvenčního zákona,

113

Pojem „legalizace výnosů z trestné činnosti“ je definován v ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 253/2008
Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
114
Cit. „Bez ohledu na lhůtu stanovenou v odstavci 2 může systém pro odškodnění v případech, kdy
investor nebo kterákoliv jiná osoba s nárokem, nebo zájmem v investičním podnikání byli obviněni
z trestného činu týkajícího se praní peněz ve smyslu článku 1 směrnice 91/308/EHS, pozastavit veškeré
platby až do rozhodnutí soudu “
115
Náležitosti přihlášky jsou vyčteny v ustanovení § 174 a násl. insolvenčního zákona.
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dle kterého je umožněno přihlásit i pohledávku nesplatnou nebo pohledávku vázanou na
podmínku116 a zároveň též ustanovení § 373 odst. 2 písm. b) téhož zákona.117
Dojde-li avšak k vyplacení náhrady z Garančního fondu, vstupuje Garanční fond
do postavení věřitele vůči obchodníkovi s cennými papíry, a to v rozsahu vyplacené
náhrady.118 V případě již dříve přihlášené pohledávky vůči tomuto obchodníkovi
s cennými papíry dle insolvenčního zákona se Garanční fond okamžikem vyplacení
náhrady stává automaticky věřitelem. Změna věřitele je upravena v ustanovení § 131
odst. 1 zákona o podnikání na kapitálovém trhu společně s ustanovením § 373 odst. 8
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších
předpisů.
Insolvenční správce má povinnost na žádost Garančního fondu zapsat změnu
věřitele do seznamu přihlášených pohledávek. Z pozice věřitele náleží Garančnímu
fondu stejná oprávnění jako jiným věřitelům, tedy například účast a hlasování na schůzi
věřitelů, vedení sporu o určení zákaznického majetku, určení anebo vyloučení majetku
z konkurzní podstaty.

3.6 Vztah k insolvenčnímu zákonu po vydání rozhodnutí o úpadku a
prohlášení konkurzu na majetek obchodníka s cennými papíry
Prohlášení konkurzu spočívá ve zpeněžení majetkové podstaty a poměrném
uspokojení přihlášených a nepopřených pohledávek věřitelů z peněžního výtěžku ze
zjištěné majetkové podstaty. Pohledávky věřitelů vázané na splnění rozvazovací
podmínky se považují za nepodmíněné, a to až do okamžiku splnění takové podmínky.
Velmi podstatným ustanovením je § 132 zákona o podnikání na kapitálovém
trhu, dle kterého majetek zákazníka není součástí majetkové podstaty podle
insolvenčního zákona. Toto ustanovení má zásadní dopady z hlediska insolvenčního
řízení. Dřívější majetek poškozených investorů, není součástí majetkové podstaty, a
116

Lze si představit, že v případě zákazníka, jež přihlásil svou pohledávku u Garančního fondu a zároveň
v rámci insolvenčního řízení, bude rozvazovací podmínka formulována v závislosti na dřívějším
uspokojení prostřednictvím náhrady z Garančního fondu.
117
Cit. „…do výše pohledávky se nezapočítává nárok věřitele na náhradu za pojištěnou pohledávku
z Garančního fondu…“
118
Toto je předvídáno rovněž ve směrnici ICS v článku 12 „…mají systémy, které provádějí vyplácení
odškodnění investorům, právo v likvidačním řízení zaplatit pohledávky a do výše svých plateb vstoupit
do práv těchto investorů.“
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nemůže tudíž dojít k jeho zpeněžení pro potřeby uspokojení všech pohledávek, tedy i
jiných věřitelů.
Zákon o podnikání na kapitálovém trhu stanoví postup vypořádání ohledně
investičních nástrojů, jež byly součástí majetku zákazníka. V případě, že se jedná o
zastupitelné investiční nástroje téhož druhu, jejichž hodnota stačí k uspokojení všech
oprávněných zákazníků obchodníka s cennými papíry, budou tyto vydány oprávněným
zákazníkům.119 Jednalo-li se o majetek zákazníka tvořený pouze peněžními prostředky
je situace snadnější vzhledem k jasně určené nominální hodnotě peněžních prostředků.
Za situace, kdy takto vyloučený zákaznický majetek by nepostačoval k uspokojení
všech pohledávek zákazníku, zákonodárce volí poměrné částečné uspokojení jejich
pohledávek.
V případě úpadku investiční společnosti nebo zahraniční osoby účastnící se
kompenzačního schématu zajišťovaného Garančním fondem se použijí obdobně
ustanovení zákona o vydávání majetku zákazníka obchodníka s cennými papíry.
Nemohou-li být poškození zákazníci vyplaceni, jak je stanoveno výše, tj. ze
zákaznického majetku mimo majetkovou podstatu, musí podat samostatnou přihlášku a
uplatnit tak svou pohledávku ve standardním insolvenčním řízení.

119

Eventuálně hodnota těchto investičních nástrojů v peněžním ekvivalentu.
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4. Evropská úprava – Směrnice o systémech pro odškodnění
investorů
Snaha přispět k rozvoji kapitálového trhu a podpořit objem investic nastavením
minimálních záruk pro malé, tedy zpravidla neprofesionální investory, byly prvotními
podněty k započetí diskuze o zavedení schématu pro odškodnění investorů. Nátlak na
přijetí směrnice se zvýšil na počátku devadesátých let, a to zejména vzhledem k tomu,
že dne 10. května 1993 došlo k finální fázi procesu schvalování směrnice o systémech
pojištění vkladů 94/19/ES.120 Tato směrnice se zabývala obdobnými otázkami pro
zákazníky bankovních institucí,121 a tudíž bylo považováno za vhodné zavést
komplementární úpravu i pro zákazníky investičních podniků.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/9/ES, o systémech pro odškodnění
investorů byla přijata dne 3. března 1997 a stala se tak prvním instrumentem
zaměřujícím se na ochranu malých investorů122 v případech, kdy investiční podnik
v důsledku okolností předvídaných ve směrnici není schopen navrátit peněžní
prostředky nebo investiční nástroje.
Přijetí této směrnice bylo krokem všeobecně vítaným, neboť mělo vytvořit
záchrannou síť pro malé investory a zároveň posílit jednotný trh s investičními nástroji
poskytnutím minimálních záruk investorům.123 Jak upravuje Smlouva o fungování
Evropské unie, směrnice je instrumentem, jež stanoví členským státům povinnost
dosáhnout určitého výsledku, nicméně nenařizuje přesné prostředky, jak vytyčených
cílů dosáhnout. Z tohoto důvodu byla zvolena harmonizace právě prostřednictvím
směrnice, neboť umožnila stanovení pouze určitých minimálních podmínek systému a
ponechala volnou úvahu členským státům zejména v rámci organizační struktury
schématu a jeho financování.

120

V současnosti nahrazena směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/14/ES ze dne 11. března 2009.
S odkazem na kapitolu 1.4.1 této diplomové práce.
122
Směrnice ICS je zaměřena na malé investory, neboť vzhledem k jejich zranitelné povaze vyplývající
z nedostatku informací a zkušeností oproti profesionálním investorům, je vhodná jejich ochrana
prostřednictvím směrnice. Dle publikace MOLONEY N. EC Securities Regulation, 2nd edition, Oxford
University Press, 2008, p. 728. ISBN 978-0-19-920274-4. Cit. “It is argued that small investors are
unlikely to be in a position to assess the soundness and probity of an investment firm, much less to
monitor it. They deserve therefore, some form of institutional response to their informational weaknesses
and collective action problems.”
123
Dle vyjádření Evropského komisaře Montiho zveřejněného pod značkou IP/97/138 ze dne 19. února
1997 „…this long awaited measure will substantially reinforce the Single Market for securities trading by
serving to increase investors´ confidence.“
121
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Směrnice ICS z hlediska své struktury se po úvodních ustanoveních člení na 18
článků a obsahuje rovněž dvě přílohy.124 Obsahově je směrnice ICS zpracována
pragmaticky od výčtu definic zde použitých a imperativu zavedení schématu na území
členských států až po nastavení defaultní situace investičního podniku, upravení výše
krytí ze systému, určení přeshraničního statutu poboček investičních podniků a
stanovení lhůty pro přihlášení nároků na krytí ze strany poškozených investorů.
Účelem směrnice ICS bylo zajištění garance v členských státech Evropské unie
prostřednictvím schématu pro odškodnění investorů tak, aby v případech zde
předvídaných, měl poškozený investor právo na poskytnutí náhrady alespoň ve výši
90% své investice, a to minimálně v hodnotě odpovídající alespoň 20 000 EUR.125
Směrnice ICS má být aplikována vůči všem investičním podnikům včetně úvěrových
institucí, jež poskytují investiční služby.
Implementace směrnice ICS do českého práva proběhla již před vstupem České
republiky do Evropské unie, a přestože lze mít určité drobné výtky, začlenění
požadavků směrnice do českého právního systému je rozsahem zdařilé, neboť se dotýká
všech podstatných oblastí nastavených směrnicí.126 Není tedy nutné probírat opět
jednotlivé instituty, jelikož na odlišnosti v české právní úpravě oproti úpravě evropské
je upozorněno výše v této diplomové práci. Z tohoto důvodu se tato kapitola zaměřuje
více na vývoj nahlížení Evropského parlamentu a Rady na fungování směrnice, její
pozměňovací návrhy a nastínění budoucnosti systému pro odškodnění investorů.

4.1 Posouzení fungování směrnice ICS v průběhu času
Směrnice pro odškodnění investorů ve svém článku 14 předvídá povinnost
Komise předložit Evropskému parlamentu a Radě zprávu o použití směrnice a návrhy
na její přepracování, bude-li to považovat za nutné. Komise z tohoto důvodu požádala
nezávislou společnost Oxera Consulting Ltd o zpracování studie o aplikaci směrnice

124

Přílohy se upravují seznam vyňatých investorů, jimiž jsou zejména profesionální a institucionální
investoři, a základní podmínky ve vztahu k členství poboček v domácích systémech pro odškodnění
investorů.
125
V době přijetí směrnice bylo používanou měnou ECU, dnes nahrazenou EUR.
126
Srovnej s předchozími částmi této diplomové práce.
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v členských státech a závěry ze zkušeností v členských státech.127 Tato studie z ledna
2005 se měla zaměřit zejména na zhodnocení národních systémů členských států
Evropské unie, analýzu kauz, s nimiž se systémy musely potýkat, financování systémů a
krytí poskytované investorům.
Studie

potvrdila,

že

státy

prakticky

bez

výjimky

splnily

povinnost

implementovat směrnici o odškodnění investorů do národního práva v časovém
rámci,128 ačkoliv ohledně přístupu k organizaci systému a vztahu k systému pojištění
vkladů nepřevažoval jednotný postup. Rozdíly byly vyzdvihnuty zejména ve vztahu
k regulátorovi trhu a k systému zajišťujícímu pojištění vkladů, dále pak ohledně rozsahu
poskytovaného krytí a financování systémů.
Správné nastavení financování systémů se od počátku praktického fungování
směrnice jevilo jako problematické, jak je již rozebráno výše v této diplomové práci.
Všechny členské státy stanovily financování na bázi účasti investičních podniků,
nicméně předmětem diskuze zůstal způsob výpočtu příspěvků a stanovení jejich
minimální výše, možnost výpůjčky v rámci komerčního bankovnictví anebo napříč
systémy členských států, pojištění systému samotného a státní financování. Studie
poukázala

na

problematiku

nedostatečného

financování

i

vzhledem

ke

zkušenostem České republiky, která se jako jedna z mála zemí musela vypořádat s
několikanásobným úpadkem investičních podniků, jež vedl k provedení velkého
množství náhrad poškozeným investorů v krátkém časovém úseku. Studie došla
k závěru, že není ani tak podstatné, zda systém je postaven na ex ante nebo ex post
financování, ale jeho flexibilita umožňující další refinancování. Diskuzi byla podrobena
otázka možného budoucího závazného stanovení způsobu financování prostřednictvím
evropské legislativy.
Tato studie se zabývá rovněž zhodnocením rizika pro malé investory. Z hlediska
finančních rizik zmiňuje zejména případ nesprávného vedení zákaznického majetku,
tedy neodděleně od evidence majetku investičního podniku. Za těchto podmínek by
případná ztráta investorů nebyla kryta ze systému pro odškodnění investorů. Dalším
rizikem je problematika tzv. třetích subjektů a jejich úpadku. V souvislosti se
127

„Description and assessment of the national investor compensation schemes established in accordance
with Directive 97/9/EC – Report prepared for European Commission (Internal Market DG)“
128
K nesplnění této povinnosti došlo například dle rozsudku druhé komory Soudního dvora Evropských
společenství ze dne 16. října 2003 ve sporu C-489/01 mezi Komisí a Velkou Británií ve věci
neimplementování směrnice 97/9/ES na území Gibraltaru.
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spravováním investičních nástrojů a peněžních prostředků mohou investiční podniky
využívat služeb třetích subjektů, jimž mohou být například zprostředkující obchodníci
s cennými papíry, clearingové ústavy, banky s licencí depozitáře nebo systémy
vypořádávající obchody s cennými papíry. V tomto případě investor nemá žádný přímý
vztah s touto třetí stranou, neboť existuje přímý vztah s třetí stranou pouze s investiční
společností, jež nemůže požadovat náhradu z kompenzačního systému, ani jménem
poškozeného investora.129 Dojde-li k úpadku těchto třetích subjektů, ochrana
pohledávek poškozených investorů dle směrnice o systémech pro odškodnění investorů
je sporná.130
Další rizika pro investory jsou zejména provozního charakteru. Tyto mohou
spočívat ve zpronevěření zákaznického majetku, podvodného používání zákaznického
majetku v rozporu se smluvním ujednáním, chybného vypořádání zákaznického
majetku nebo špatného investiční poradenství. Provozní rizika vznikají z pochybení
lidského faktoru zejména ze strany managementu, ale také zaměstnanců investičního
podniku, ať už chováním úmyslným anebo nedbalostním.
Komise na základě této studie došla k závěru, že systém pro odškodnění
investorů lze považovat za poměrně dobře fungující, nicméně za oblasti, jež by měly být
přehodnoceny, byly označeny:

•

Postoj ke třetím stranám držícím majetek zákazníků

•

Financování systému a jeho adekvátnost

•

Krytí v případě špatného finančního poradenství

•

Prodlení ve výplatách náhrad z kompenzačních systémů

129

K aktivaci systému pro odškodnění investorů by mohlo dojít za situace, kdy by insolvence třetího
subjektu vedla rovněž k neschopnosti dostát svých závazků ze strany investičního podniku, jehož
prostřednictvím investor provedl svou investici.
130
Český zákonodárce naopak vyřešil otázku depozitářů poměrně nedávno s odkazem na novelu zákona o
podnikání na kapitálovém trhu prostřednictvím zákona č. 241/2013 Sb. Tímto zákonem došlo v České
republice k vyloučení krytí ze systému pro odškodnění investorů ve vztahu k zákaznickému majetku
svěřenému depozitáři ze strany investičního podniku. Srovnej ustanovení § 132a daného zákona.
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4.2 Návrh nového znění směrnice o systémech pro odškodnění investorů
V souvislosti se závěry Komise z února 2009 participující subjekty byly Komisí
vyzvány k vyjádření se v rámci přezkumného období ke směrnici ICS a eventuální
možnosti její novelizace.131 Tato připomínková fáze byla otevřena do 8. dubna 2009 a
zástupce kompenzačního schématu v České republice se k ní, ač se zpožděním,
vyjádřil.132
V návaznosti na připomínkové řízení byl dne 12. července 2010 zveřejněn návrh
směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Evropského
parlamentu a Rady 97/9/ES o systémech pro odškodnění investorů.133 Návrh směrnice
byl opět inspirován vývojem směrnice o systémech pojištění vkladů a dále zapracovává
požadavky nastavené směrnicí 2004/39/ES o trzích finančních nástrojů ze dne 21.
dubna 2004.

4.2.1 Nové subjekty účastnící se kompenzačního systému
Návrh směrnice při stanovení subjektů účastnicích se kompenzačního schématu
zohledňuje dikci směrnice o trzích finančních nástrojů. Toto doplnění je jednoznačně
vítaným posunem, neboť členské státy při aplikaci požadavků směrnice o systémech pro
odškodnění investorů se musely vypořádat s nejasným statusem zejména depozitářů a
subuschovatelů, jež byly třetí stranou. Návrh směrnice v úvodním článku prvním
stanoví terminologii nových subjektů, mimo jiné též subjektů kolektivního investování
do převoditelných cenných papírů a uschovatelů jako tzv. třetích stran.
Investiční podniky při výkonu činnosti držby finančních nástrojů mohou dle
směrnice MiFID využívat i služeb uschovatelů. Tyto subjekty nicméně z hlediska
právního vztahu stojí mimo vztah investora a investičního podniku a jsou považovány
za třetí stranu. Dle dosavadního znění směrnice investor při platební neschopnosti
uschovatele, jež je třetí stranou, neměl nárok na náhradu z kompenzačního schématu,
131

Call for evidence IP/09/230 ze dne 9. února 2009.
Dle vyjádření ze strany Garančního fondu novela směrnice vede Garanční fond k obavám z dalšího
zatížení systému vedoucího až k jeho zkolabování. Pro více informací odkazuji na dokument ze dne 11.
dubna 2009 zveřejněný na internetových stránkách Garančního fondu pod názvem dokumentu
„Připomínky k harmonizačnímu návrhu směrnice 97/9/ES“
133
Dokument Komise KOM(2010)371 v konečném znění.
132
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neboť se nejednalo o ztrátu finančních nástrojů z důvodů přímo souvisejících s finanční
situací investičního podniku. Tento výklad zcela jednoznačně poškozoval koncového
investora, a tudíž Komise v návrhu novely směrnice počítá v článku 2 odst. 2 návrhu
směrnice s rozšířením odškodnění pro investory v důsledku platební neschopnosti
uschovatele, jež je třetí stranou.134
Obdobné platí též pro spravování subjektů kolektivního investování do
převoditelných cenných papírů135, jež dle směrnice o trzích finančních nástrojů není
investiční službou, a tudíž ztráta investora nepodléhá krytí dle směrnice ICS. Navržená
novela směrnice nicméně přiznává investorům toto právo i v případech, kdy došlo ke
ztrátám v důsledku platební neschopnosti depozitáře nebo subuschovatele SKIPCP.
Ve vztahu k subjektům na straně druhé, tedy investorům, jež mají za
stanovených podmínek právo na poskytnutí krytí ze systému pro odškodnění investorů,
došlo též ke zpřesnění klasifikace v souladu se směrnicí o trzích finančních nástrojů.
Směrnice ICS umožňovala vyloučit ze systému krytí tzv. profesionální investory dle
článku 4 odst. 2, jejichž výčet byl shrnut v příloze I. Po přijetí směrnice o trzích
finančních nástrojů došlo avšak k rozdílné interpretaci ohledně profesionálních a
institucionálních investorů, což by mohlo vést k rozporům ohledně správného výkladu
investorů, jež mají či nemají právo na poskytnutí krytí z kompenzačního schématu.
Návrh směrnice tudíž sjednocuje nahlížení na tyto subjekty, jež nadále plně odpovídá
dikci ve směrnici MiFID.
Chvályhodným pozměňovacím ustanovením je rozšíření výčtu v současném
článku 3 směrnice ICS, jež vylučuje z krytí pohledávky vznikající z jednání, které
souvisí s praním špinavých peněz. Návrh směrnice upravuje případy, kdy se investor
dopustil jednání zneužívající trh136 a nároky takto zdiskreditovaného investora vylučuje
z krytí poskytovaného systémem pro odškodnění investorů.

134

Toto se vztahuje pouze na uschovatele provádějící úschovu finančních nástrojů, nikoliv peněžních
prostředků.
135
SKIPCP ve smyslu článku 1 odst. 2 a 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne
13. července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního
investování do převoditelných cenných papírů.
136
Dle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES ze dne 28. ledna 2003 o obchodování
zasvěcených osob a manipulaci s trhem.
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4.2.2 Financování systému a adekvátnost příjmů vůči výdajům
Členské státy v oblasti financování systémů mají dle stávající úpravy stále
poměrně široký prostor pro uplatnění diskrece, což vede k rozdílnosti přístupu
k financování a při jeho nedostatečném nastavení též k ohrožení investorů. Komise po
zkušenostech členských států, jež se potýkaly s nedostatkem finančních prostředků pro
financování systémů, se musela postavit k tomuto problému důraznějším způsobem a
stanovit přesnější podmínky financování kompenzačních systémů.
Novela směrnice na tuto problematiku reaguje vložením článků 4a a následující,
jež nadále jako hlavní zdroj financování ponechává spoluúčast účastníků trhu, a
v souladu se zásadou přiměřenosti stanoví povinnost nastavit podmínky tak, aby byly
úměrné konkrétnímu systému. Vzhledem k tomu, že některá kompenzační schémata
využívala způsobu financování ex post, jehož hlavním záporným bodem je prakticky
nulová finanční bilance systému v okamžiku defaultní události investičního podniku,
novela směrnice závazně stanoví několika fázové financovaní využitím principu ex
ante. Novinkou je závazné nastavení minimální výše prostředků kompenzačního
schématu, jež musí odpovídat procentuální výměře 0,5% hodnoty peněžních prostředků
a finančních nástrojů držených, uschovávaných nebo spravovaných investičními
podniky nebo SKIPCP.137 Členské státy budou mít povinnost přijmout plán k dosažení
této hodnoty v časovém horizontu nepřesahujícím 10 let od schválení směrnice.
Kompenzační systémy dle návrhu směrnice jsou omezeny ve způsobu nakládání
s příspěvky tvořící prostředky fondu. Novela směrnice umožňuje jejich investování
pouze do nízkorizikových aktiv a peněžních vkladů, jež je možno likvidovat v době
kratší než jeden měsíc.138
Nově je výslovně upraveno oprávnění kompenzačních schémat požadovat od
účastníků dodatečné příspěvky v případě nedostatku prostředků pro vyplacení náhrad.
Tato dodatečná povinnost nemůže být libovolná, a proto novela směrnice omezuje
dodatečné příspěvky výší 0,5% z cílové úrovně financování.139 Návrh se nicméně
137

Výpočet této hodnoty je prováděn v jednoročních intervalech vždy ke dni 1. ledna. Komise je
oprávněna prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci změnit cílovou úroveň financování a stanovit
metodu jejího výpočtu.
138
Článek 4a odst. 3 novely směrnice.
139
Dle článku 4a odst. 2 je za cílovou úroveň financování považováno přinejmenším 0,5% hodnoty
peněžních prostředků a finančních nástrojů držených, uschovávaných nebo spravovaných investičními
podniky nebo SKIPCP účastnících se kompenzačního systému.
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nevyjadřuje, jak by tyto dodatečné příspěvky měly být rozloženy mezi přispívající
subjekty, a zda se maximální hodnota dodatečných příspěvků vztahuje k systému jako
celku nebo k jednotlivým účastnicím se subjektům. Domnívám se, že tato část návrhu
směrnice by měla být přepracována, neboť nejasnosti ohledně její interpretace by mohly
vést k nadměrnému zatížení investičních podniků a SKIPCP.
Jak již řečeno výše, základem pro financování systému jsou i nadále příspěvky
účastnících se subjektů, návrh směrnice nicméně rozšiřuje intervenci členských států,
jež by měly nastavit podmínky pro umožnění alternativních způsobů financování.
Intervence zákonodárců členských států ve smyslu uzákonění explicitně stanovených
podmínek pro poskytování úvěru kompenzačním schématům by v tomto případě byla
nevyhnutelná, neboť komerční banky by v opačném případě nebyly motivovány
poskytnout úvěr často předluženému kompenzačnímu systému.140
Návrh směrnice vykazuje další nedostatky například v článku 4a odst. 8, jež
zcela jednoznačně mylně odkazuje na článek 4c, který se avšak v návrhu směrnice
nenachází. Tvůrci směrnice pravděpodobně měli v úmyslu odkázat v tomto místě na
článek 4b zabývající se půjčkami mezi jednotlivými kompenzačními systémy.
Nastavení bližší spolupráce mezi kompenzačními schématy v podobě půjček je zcela
novým elementem, jež se v předchozí úpravě nenacházel. Dle článku 4b návrhu
směrnice mají kompenzační schémata možnost požádat o půjčku od všech ostatních
systémů v Evropské unii a tyto jsou povinny se podílet na takové půjčce. Konstrukci
povinného podílení se na financování jiných kompenzačních systémů nepovažuji za
nejšťastnější řešení. K těmto závěrům docházím, jelikož se obavám možného
prohloubení problému s financováním ostatních systémů podílejících se na poskytnutí
půjčky, jež prakticky nemají možnost odmítnout tuto půjčku.141 Článek 4b návrhu
směrnice sice stanoví, že půjčka by měla být jakýmsi posledním řešením při nedostatku
finančních prostředků,142 nicméně povinnost jednotlivých kompenzačních schémat
podílet se na financování jiných systému považuji za příliš svazující a riskantní řešení,
jež by mohlo paradoxně vést k nadměrnému předlužení kompenzačních systémů.
140

Odkazuji na zkušenosti českého Garančního fondu, jehož jedinou nadějí na získání finančních
prostředků pro výplatu náhrad např. v kauze zákazníků KTP Quantum a.s. byl stát, nikoliv sektor
komerčních bank.
141
A to ani v případě, že by se sami mohly nacházet v nevalné finanční situaci.
142
Tedy po vyplacení náhrad v souvislosti s neschopností subjektu dostát svých závazků a po získání
dodatečných příspěvků.
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4.2.3 Náhrada poskytovaná ze systému o odškodnění investorů
Návrh směrnice navyšuje, jak se dalo očekávat vzhledem k vývoji směrnice o
systémech pojištění vkladů,143 hodnotu maximálního odškodnění pro investora u
jednoho investičního podniku. Komise argumentovala nejen obdobnou úpravou
v systému pojištění vkladů, ale i dosavadním opomenutím zohlednění inflace od
počátku přijetí směrnice a ve svém návrhu navyšuje původně stanovenou částku 20 000
EUR na 50 000 EUR.
Je beze sporu, že zohlednění inflace je faktorem ovlivňujícím proporcionální
zvýšení limitu, nicméně navýšení o 150% původní částky v průběhu deseti let se zdá být
poněkud přemrštěné. Většina členských států dosud poskytuje výši odškodnění
stanovenou směrnicí ICS.144 Toto zásadní navýšení by mohlo znamenat podstatné riziko
pro subjekty, jež mají povinnost přispívat do kompenzačního schématu a státní rozpočty
členských států, v případě, že by byly nuceny poskytnout finanční výpomoc
kompenzačnímu schématu. Domnívám se rovněž, že částka 50 000 EUR zejména
v zemích s málo rozvinutými kapitálovými trhy, jako je Česká republika, neodpovídá
průměrné hodnotě investic držených neprofesionálními investory a není vhodné v tomto
ohledu uplatnit pravidlo stejného meřítka („one size fits to all“) pro všechny členské
státy. Ve spojení s dalším navrženým ustanovením ohledně procentuální výše investice,
jež by měla být kryta z kompenzačního schématu, by toto vedlo ke zvýšení
nerozvážnosti investorů a ochotě přijmout vyšší riziko bez nutnosti zaobírání se jeho
negativními dopady.145

4.2.4 Limit náhrady a koncepce morálního hazardu
Směrnice ICS umožnila limitovat výši odškodnění poskytovaného oprávněným
investorům tak, že stanovil povinnost krýt alespoň 90% pohledávky, pokud se jednalo o
143

V rámci tohoto schématu došlo prostřednictvím směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/14/ES
ze dne 11. března 2009 k navýšení hodnoty pojištění na 50 000 EUR a nejpozději ke dni 1. ledna 2011 až
na částku 100 000 EUR.
144
S vyšším odškodněním se setkáme spíše výjimečně, například ve Francii nebo Velké Británii, jež je
v evropském měřítku nejštědřejší s maximální hodnotou odškodnění odpovídající 72 000 EUR. Členské
státy poskytující náhradu vyšší než 50 000 EUR by měly dle navržené směrnice povinnost snížit tuto
hodnotu v souladu se směrnicí do tří let od data provedení navrženého znění směrnice.
145
Více v kapitole 4.2.4 Limit náhrady a koncepce morálního hazardu.
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částku nepřesahující 20 000 EUR. Touto úpravou bylo umožněno členským státům
motivovat neprofesionální investory, aby se informovali o povaze investice a
investičního podniku, neboť takto nesli částečnou účast na ztrátě. Je nicméně třeba
podotknout, že většina členských států již od počátku začlenění směrnice ICS se
přiklonila k plné náhradě pohledávky, nepřesahovala-li maximální krytou částku.
Členské státy často volily plné uspokojení pohledávky investora, neboť v případě
úvěrových institucí nebylo vždy jednoznačné, zda jsou peněžní prostředky drženy za
účelem získání finančních instrumentů, tedy kryté schématem pojištění vkladů, nebo
jako výsledek vypořádání obchodů s cennými papíry, jež by bylo kryto ze systému pro
odškodnění investorů.146 Komise vycházela z poznatků, že spoluúčast investora na
riziku, je-li výše investice nižší než 50 000 EUR, je ve výsledku poměrně malá, a
vzhledem k jednotnému přístupu ke všem investorům v Evropské unii by bylo
vhodnější zrušit zcela spoluúčast pro částky nižší než maximální limit odškodnění.
Odpůrci tohoto rozhodnutí poukazují zejména na problematiku morálního
hazardu.147 Morálním hazardem je situace, kdy jedna strana se má svým jednáním
rozhodnout o riziku, jež je ochotna podstoupit, a druhá strana ponese náklady, dojde-li
ke ztrátám v důsledku rozhodnutí strany první.148 Jedná se tedy o model chování, kdy
jednotlivci podstoupí vyšší riziko, jelikož nejsou motivovány k více obezřetnému
chování. Typickým příkladem je oblast pojištění, tedy i případ kompenzačních systémů
odškodňující investory. Dojde-li při odškodňování v rámci kompenzačního schématu ke
zrušení částečné spoluúčasti investora, je dokázáno řadou odborných studií, že investor
nebude mít potřebu zaobírat se rizikovostí investice ve stejném rozsahu jako by měl za
okolnosti, kdy by měl nést částečné riziko. Snížením výskytu tohoto jevu by bylo
možné zabránit možnou penalizací neopatrného chování investorů anebo ztížením
podmínek pro získání krytí z kompenzačního systému. Návrh směrnice avšak nastavuje
kompenzační systém zcela benevolentně vůči investorovi a nezavádí žádné z těchto
hledisek.
146

Článek 2 odst. 3 navržené směrnice v tomto ohledu favorizuje postup dle schématu o pojištění vkladů,
neboť tento poskytuje pro investora příznivější podmínky odškodnění.
147
GOODHART Ch. Money, Information and Uncertainity, Macmilian, 1989, p. 210, ISBN 0333474015,
ISBN-13: 9780333474013 – “Moral hazard is a concept often referred to in the economics literature to
explain the risk to that an insured party will act less carefully in its behavior to prevent an insured event
from occurring”
148
KRUGMAN, P. The Return of Depression Economics and the Crisis of 2008. W.W., Norton Company
Limited, 2009. ISBN 978-0-393-07101-6.
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4.2.5 Lhůta k vyplacení náhrady
Časové prodlení ve výplatách náhrad z kompenzačního systému bylo obecně
společným jmenovatelem všech členských států, jež se musely vypořádat ať už
s chybějícími informacemi při určování hodnoty pohledávky, anebo s nedostatkem
peněžních prostředků v důsledku nepostačujícího financování systému. Dosavadní znění
směrnice ICS nutno podotknout bylo poměrně volné stanovené149 a vedlo v řadě
případů až několika letým prodlevám s vyplacením náhrad poškozeným investorům.
Návrh směrnice zavádí nový model částečných výplat investorům ve výši jedné
třetiny pohledávky tak, jak byla počátečně vyhodnocena kompenzačním schématem.
Toto opatření reaguje na potřebu alespoň částečného uspokojení nároků investorů
v případech, kdy nedošlo k vyplacení krytí standardně ve tříměsíční lhůtě.150 Částečné
krytí musí být poskytnuto nejpozději do jednoho roku ode dne defaultní situace
investičního podniku nebo SKICP.151
Domnívám se, že toto řešení je poměrně rozumně nastavené, neboť zohledňuje
často složitost vyplacení náhrad v krátkém časovém období, a zároveň klade důraz na
investorův zájem na získání alespoň částečné náhrady v přesně určeném časovém
období. Vzhledem k tomu, že při přípravě tohoto návrhu byly diskutovány i jiné
možnosti152 lze považovat zvolenou úpravu za kompromisní řešení posilující důvěru
investorů v systém pro odškodnění investorů.

4.3 Postoj Evropského parlamentu k návrhu směrnice
Návrh směrnice byl v souladu s ustanovením článku 289 Smlouvy o fungování
Evropské unie postoupen Evropskému parlamentu153 a v jeho rámci se k němu mohly
vyjádřit též Hospodářský a měnový výbor a Výbor pro právní záležitosti. Prvý z těchto

149

S odkazem na článek 9 odst. 2 směrnice ICS „…co nejdříve a co nejpozději do tří měsíců…od
stanovení přípustnosti a výše pohledávky“.
150
Eventuálně v její prodloužené lhůtě, nepřesahovala-li tato doba devět měsíců od zjištění okolnosti, že
investiční podnik nebo SKIPCP není schopen uhradit své pohledávky.
151
S odkazem na článek 2 odst. 2 nebo 2b návrhu směrnice.
152
Včetně absurdně krátkých časových lhůt v řadě několika dnů jako je tomu ve směrnici o pojištění
vkladů, jež stanoví lhůtu 7 dnů.
153
Procedura projednávání návrhu v rámci Evropského Parlamentu a Rady je vedena pod jednacím
číslem 2010/0199 (COD)
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výborů si za tímto účelem nechal zpracovat studii pro posouzení dopadů návrhu
směrnice tak, jak byl navržen Komisí.
Tato studie154 ze dne 15. prosince 2010 se pozastavila zejména nad body návrhu
týkající se výpůjčního mechanismu mezi kompenzačními schématy, navýšeného krytí
pro investory a adekvátnosti financování. Výstupem autorů studie byly zejména obavy
z nárůstu morálního hazardu, a to nejen vzhledem k navýšení hodnoty krytí pro
investory, ale také ohledně výpůjčního systému mezi členskými státy. Tato povinná
účast na půjčkách by mohla být velmi riskantní, neboť dle koncepce morálního hazardu
by se kompenzační systémy mohly chovat nerozvážně a zneužít nastavení, kdy ostatní
schémata by byla povinna bezvýhradně poskytnout půjčku. Systém evropské solidarity
je v tomto ohledu sice zohledněn, nicméně návrhu je vytýkána nevyváženost dozorčích
prostředků nad těmito půjčkami a také absence rozhodovacích pravomocí ESMA155
ohledně spolupráce mezi členskými státy. Studie se dále vyjádřila k nadnesené částce
krytí ve výši 50 000 EUR v porovnání s průměrnou hodnotou investic.156 Poslední
důležitý bod se vztahoval již k neaktuálnosti návrhu směrnice s ohledem na proces
zavádění nové legislativy, jež ovlivní nahlížení na schéma pro odškodnění investorů.157
Hospodářský a měnový výbor přijal v prvním čtení stanovisko A7-0167/2011 ze
dne 19. dubna 2011, odlišné od návrhu směrnice předloženého Komisí. Z tohoto
doporučení vycházel i Evropský parlament, jež dne 5. července 2011 v prvním čtení
řádného legislativního procesu přijal návrh směrnice v pozměněném znění jako
legislativní usnesení publikovaném pod číslem T7-0313/2011.
Hlavními odlišnostmi oproti návrhu směrnice předloženým Komisí je navýšení
krytí až na částku ve výši 100 000 EUR, což je dle mého názoru zcela nevhodné
opatření, a zároveň je v rozporu s průměrnou hodnotou investic dle řady studií, jež
154

Policy Department Economic and Scientific Policy „Amending Directive 97/9/EC on investor
compensation schemes (ICS): Safeguarding Investor’s Interests by Ensuring Sound Financing of ICS –
Compilation of Briefing Notes“
155
ESMA neboli European Securities and Markets Authority je nezávislá instituce poskytující právní a
ekonomické poradenství k uplatňování směrnic Evropské unie o cenných papírech s ohledem na ochranu
investorů.
156
S odkazem na studii zpracovanou na podnět Hospodářského a měnového výboru, str. 41, bylo
argumentováno důkazem sporem „reductio ad absurdum“, neboť průměrná hodnota investice v době
přijetí této studie byla v prvních 15 členských států je 30 730 EUR a v ostatních členských státech se
jednalo o hodnotu ještě nižší 21 451 EUR.
157
Za tyto právní akty byly označeny zejména novela směrnice UCITS V, tedy směrnice zabývající se
subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů a směrnice ohledně držení a
nakládání s cennými papíry Securities Law Directive.
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některé jsou citovány v této diplomové práci. Dále došlo ke snížení hodnoty cílové
úrovně financování na 0,3% hodnoty držených peněžních a finančních instrumentů,158
nicméně tato hodnota nemá být dosažena v navrhovaném 10 letem období, ale již do 5
let od přijetí směrnice. Komise má být navíc oprávněna změnit cílovou úroveň
financování. Výše příspěvku účastnických subjektů má být určena po posouzení
rizikovosti jednotlivých subjektů. V tomto ohledu si dovoluji s rozhodnutím
Evropského parlamentu souhlasit, neboť subjekty, jejichž činnost podléhá většímu
riziku by měly mít vyšší podíl na financování kompenzačního schématu.
Návrh směrnice přijatý Evropským parlamentem také pozměnil nahlížení na
některé subjekty. Došlo k detailnější definici investora, za kterého je v souvislosti
s článkem 1 odst. 1 považována jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, včetně mikropodniků, neziskových organizací a místních veřejných orgánů v souvislosti s investiční
operací. Ve vztahu k subjektům podílejících se na financování kompenzačního
schématu byly z návrhu odstraněny veškeré reference na SKIPCP. Tento krok byl
odůvodněn připravovanou novelou směrnice Evropského parlamentu a Rady
2009/65/ES o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů
kolektivního investování do převoditelných cenných papírů v přepracovaném znění za
účelem vyjasnění odpovědnosti depozitáře v případě, že je depozitář nebo nějaký
subuschovatel v úpadku a není schopen navrátit finanční nástroje, které má v úschově.
Komise má povinnost analyzovat, v jakých situacích by platební neschopnost těchto
třetích subjektů měla mít vliv na hodnotu podílových jednotek nebo akcií SKIPCP, a
případně předložit návrh na pozměnění nastavení systému pro odškodnění investorů. Za
pozitivní změnu k lepšímu považuji odstranění povinné účasti na systému půjček mezi
jednotlivými schématy, jež jako alternativa financování systémů zůstává na
dobrovolném základě.
Novým konceptem je tzv. bad advice neboli špatné poradenství. V případě že by
špatné poradenství vedlo k nemožnosti investičního podniku navrátit nástroje, jež mají
být navráceny oprávněnému investorovi, může se dle navrhovaného znění směrnice
takový investor obrátit na kompenzační schéma se svým nárokem. Komise se k tomuto
kroku postavila s důrazným odporem s tím, že by toto opatření mohlo nastolit právní
nejistotu v důsledku rozdílné interpretace tohoto konceptu v jednotlivých členských
158

Došlo též k upravení rozhodného data pro výpočet cílové úrovně financování, jež má být nově
vypočtena ke dni 31. prosince a nikoliv ke dni 1. ledna dle původního návrhu.
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státech. Dále by zcela jistě došlo k zahlcení kompenzačních schémat v rámci počtu
žádosti a možnému zneužití systému ze strany podvodníků, což je hledisko zcela jistě
nežádoucí. Dokáži si představit, že problematiku by rovněž působilo zavedení úpravy
konceptu „bad advice“ do české právní úpravy a jeho výklad. V tomto ohledu by jistě
interpretačním vodítkem byla soudní judikatura vyšších soudů a je otázkou, jak by se
k dané problematice postavily, tj. které jednání by považovaly za správné poradenství, a
které naopak za překročení této, jistě tenké, hranice.
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5. Budoucnost Garančního fondu obchodníků s cennými
papíry
Osud Garančního fondu závisí zcela jednoznačně na budoucím vývoji směrnice
Evropského parlamentu a Rady 97/9/EC o systémech pro odškodnění investorů. Nutno
ovšem podotknout, že projednávání novelizace této směrnice v rámci řádného
legislativního procesu je v současnosti teoreticky pozastaveno. Návrh směrnice přijatý
v prvním čtení dne 5. července 2011 Evropským parlamentem byl postoupen Radě
k rozhodnutí, a ačkoliv od tohoto okamžiku uplynuly již dva roky, nedošlo k žádnému
posunu nezbytnému k určení dalšího vývoje systému pro odškodnění investorů. Tento
stav jednoznačně poukazuje na politickou neshodu v rámci této problematiky a zároveň
také na neexistenci vůle prosadit změnu současného stavu ze strany regulovaných
subjektů, vezmeme-li v úvahu, že směrnice ICS měla být přehodnocena do 10 let od
svého přijetí.
Návrh směrnice ve znění předloženém Komisí dne 12. července 2011 byl
nastaven tak, aby byl v souladu s principem proporcionality a nešel nad rámec toho, co
by bylo nezbytné k dosažení cílů stanovených tvůrci směrnice. Minimální harmonizace
měla přispět k praktickému fungování systému pro odškodnění investorů, odstranit
nedostatky předchozí úpravy, navýšit důvěru investorů v jednotný finanční trh a
podpořit investice. V rámci jejího projednávání nicméně došlo k řadě pozměňovacích
návrhů a v pozadí těchto tendencí byla, ne avšak vždy vhodně, snaha přiblížit se
systému pojištění vkladů.159 Výsledkem je současný návrh plný rozporů jako navýšení
krytí oproti snížení hodnoty cílové úrovně financování nebo odškodňování v případě
špatného poradenství, jež je velmi diskutabilním aspektem návrhu směrnice.
Oproti nejasnému postavení Evropského parlamentu a Rady, český zákonodárce
od počátku zavedení systému o odškodnění investorů do domácího právního prostředí
provedl změny v rámci právní úpravy zabývající se Garančním fondem s ohledem na
své předchozí vlastní zkušenosti. Vývojem tedy prošlo zejména nastavení financování

159

Dle vyjádření k této otázce ze strany člena Výboru pro právní záležitosti p. Sebastiana Valentina Bodu
„Ačkoliv obě kategorie subjektů by měly být chráněny (tj. subjekty chráněné dle směrnice o systémech
pojištění vkladů a dle směrnice o systémech pro odškodnění investorů – pozn. I. Hoštičková), je třeba vzít
v potaz, že risk při investování do finančních nástrojů byl investory přijat dobrovolně. Z tohoto důvodu se
domnívám, že navýšení limitu na 100 000 EUR není vhodným opatřením, neboť uvalí velké břemeno na
investiční podniky“
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systému a nejnověji také částečné vyřešení dosud nejasné situace ohledně depozitářů
jako třetích stran.160
Z technického hlediska vykazuje i česká právní úprava své nedostatky a zcela
jistě by si zasloužila pozornost ze strany zákonodárců. Na druhé straně dle současného
znění směrnice 97/9/ES Evropského parlamentu a Rady je její provedení v zákoně o
podnikání na kapitálovém trhu víceméně kompatibilní, tedy nedojde-li v nejbližší době
k závaznému přijetí směrnice nahrazující současnou směrnici ICS, lze považovat úpravu
v ZPKT za dostačující. Za nejtíživější problematiku s ohledem na účel směrnice o
systémech pro odškodnění investorů považuji za současného stavu nedostatek
transparentnosti a informací ze strany Garančního fondu vůči investorům a široké
veřejnosti. Má-li směrnice sloužit zejména k ochraně malých investorů, bylo by vhodné
zavést opatření ze strany členských států, institucí zajištujících tento systém a také
investičních podniků, jejichž činnost povede k navýšení informovanosti veřejnosti.
Troufám si tvrdit, že existuje-li sebelepší systém odškodňující investory, ale současně i
minimální povědomí veřejnosti o zárukách, jež garanční systém poskytuje, takový
systém ve výsledku nemá žádný efekt a nepodpoří důvěru investorů ve finanční trh, jež
v období recese je jedním z důležitých faktorů pro znovuoživení ekonomiky.
Nemám pochyb o nutnosti existence Garančního fondu, neboť jeho funkce je dle
mého názoru nepostradatelná a pozitivně přispívá k ochraně neprofesionálních
investorů. Vzhledem k výše uvedeným závěrům by ovšem bylo vhodné zvýšit
informovanost subjektů o existenci této instituce a její činnosti, neboť právě
informovanost a transparentnost činnosti této instituce považuji za stěžejní oblasti, na
které by se Garanční fond měl zaměřit, aby se stal uznávanou a respektovanou institucí.

160

S odkazem na novelu zákona o podnikání na kapitálovém trhu č. 241/2013 Sb., jíž došlo k zavedení
paragrafu 132a do zákona o podnikání na kapitálovém trhu.
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Závěr
Celosvětová krize na kapitálových trzích, jež odstartovala v průběhu roku 2007
úderem na americký nemovitostní trh, ovlivnila v novodobé historii nahlížení na
kapitálové trhy po celém světě včetně Evropy. Neprofesionální investoři v tomto období
utrpěli jak finanční ztráty, tak ztrátu důvěry v investování jako hlavní oběti ekonomické
recese. V obdobích ekonomického útlumu je nicméně potřeba rekapitalizace
investičních podniků, k čemuž měla přispět i podpora drobných investorů vedoucí
ke znovu investování jejich majetku. Nelze popřít fakt, že jakákoliv investice v sobě
nese určité riziko. Všeobecně avšak byl přijímán názor o nutnosti zavedení systému, jež
by investorům garantoval, že budou řádně odškodněni v extrémních případech, kdy
dojde ke ztrátě jejich peněžních prostředků nebo investičních nástrojů v důsledku
insolvence investičního podniku.
Tímto garančním systémem je systém pro odškodnění investorů, jež byl poprvé
definován na úrovni evropské ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 97/9/ES ze
dne 3. března 1997 o systémech pro odškodnění investorů. V českém právním prostředí
stěžením právním předpisem implementujícím požadavky této směrnice je zákon č.
256/2004 Sb., zákon o podnikání na kapitálovém trhu.
Cílem této diplomové práce bylo pochopení koncepce systému pro odškodnění
investorů a posouzení, zda jsou požadavky evropské směrnice řádně implementovány
do české legislativy z pohledu ochrany investorů na straně jedné, a proporcionálního
finančního zatížení investičních podniků na straně druhé. Podrobnému vymezení
existence, organizačního uskupení a funkčnosti instituce byl podroben Garanční fond
obchodníků s cennými papíry zajišťující systém pro odškodnění investorů v České
republice. Autorka této diplomové práce se na omezeném prostoru snažila přiblížit
nejdůležitější aspekty vztahujících se k úpravě Garančního fondu a zároveň objektivně,
ač v řadě případů kriticky, zhodnotit současnou domácí i zahraniční právní úpravu.
Ústředním pojmem této diplomové práce je systém pro odškodňování investorů
a jeho implementování do českého právního prostředí prostřednictvím zákona o
podnikání na kapitálovém trhu. S ohledem na vymezení cílů tohoto schématu ve
směrnici ICS lze konstatovat, že elementární požadavky směrnice byly řádně
implementovány. Český zákonodárce zvolil úpravu prostřednictvím zvláštní osoby
veřejného práva zřízené přímo zákonem. I z hlediska institucionálního došlo tedy
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k oddělení systému pro odškodnění investorů a systému pojištění vkladů zajišťovaném
Fondem pojištění vkladů.
V souvislosti s uvedením systému v život vyvstaly nicméně jednotlivé otázky,
jež si vyžádaly pozměňovací opatření. K vývoji došlo například v rámci úpravy
financování systému a spoluúčasti státu na tomto financování. Problematickou oblastí
postihující investory je zdlouhavý proces vyplacení náhrad z Garančního fondu.
V případě Garančního fondu obchodníků s cennými papíry byly příčinou úpadek
několika investičních podniků v krátkém časovém úseku v kombinaci se vznikem této
situace ihned po zavedení schématu. Garanční fond se v té době zcela evidentně
nacházel bez dostatečného množství finanční prostředků. Na straně druhé, tato nejistá
počáteční situace Garančního fondu naopak jednoznačně přispěla k prověření aplikace
české právní úpravy a není tedy překvapením, že Garanční fond byl požádán
zahraničními kolegy o spolupráci při sdílení zkušeností, jmenovitě svým slovenským a
makedonským protějškem.
De lege ferenda by dle mého názoru bylo vhodné navrhnout přesnější úpravu
ediční povinnosti jednotlivých subjektů a spolupráci Garančního fondu s investičními
podniky a insolvenčními správci. Lze si představit, že nedodržení této povinnosti by
v krajním případě mohlo být vynuceno prostřednictvím sankčních mechanismů. Za
poněkud nešťastné považuji rovněž rozdílné vymezení základny pro placení příspěvku
do Garančního fondu, kdy ZPKT stanoví rozdílný režim pro obchodníky s cennými
papíry a zahraniční osoby podílející se na domácím systému pro odškodnění investorů.
Jsem toho názoru, že by bylo vhodné nastavit placení příspěvku v závislosti na
rizikovosti činnosti investičních podniků.
Diskuze by měla být rovněž vedena o zákonném nastavení procedury pro
vyřizování stížností u Garančního fondu, jak ze strany investičních podniků, tak
především ze strany investorů v případě odmítnutí jejich přihlášky na vyplacení náhrady
z Garančního fondu. Dále se domnívám, že Garanční fond by se měl zaměřit na
zvyšování gramotnosti veřejnosti a pozitivně tak přispívat k osvětě investorů, neboť
působí-li Garanční fond jako zajišťovací schéma, tato informační činnosti je v jeho
vlastním zájmu.
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Abstrakt:
Systém pro odškodnění investorů je jedním z neopominutelných prvků
přispívajících

ke

stabilitě

kapitálových

trhů.

Ochrana

drobných

investorů

prostřednictvím poskytnutím minimální záruky v případě neschopnosti investičního
podniku plnit své závazky vůči těmto investorům se zejména v době ekonomické recese
stala nezbytným nástrojem vedoucím ke znovu nastartování ekonomiky. Vzhledem
k přeshraničnímu charakteru investování je jednotná úprava prostřednictvím evropské
legislativy nejen vhodným, ale prakticky i nutným opatřením k obnovení důvěry
investorů v investiční podniky a k navýšení konkurenceschopnosti trhů s finančními
službami na evropském kontinentu. Systém pro odškodnění investorů zůstává stále na
okraji pozornosti české právní teorie, a proto je jednou z ambicí této diplomové práce
podat jeho komplexní analýzu. Cílem mé diplomové práce je dále rovněž srovnat, zda
česká právní úprava Garančního fondu obchodníků s cennými papíry odpovídá
požadavkům evropské legislativy a analyzovat novelu směrnice Evropského parlamentu
a Rady 97/9/ES o systémech pro odškodnění investorů a její vliv na Garanční fond
obchodníků s cennými papíry. Tato práce se skládá z pěti kapitol. První kapitola se
zabývá genezí systému pro odškodnění investorů na území České republiky a shrnuje
nejdůležitější právní předpisy ovlivňující existenci Garančního fondu až po současnost.
Kapitola druhá obecně pojednává o Garančním fondu a ve svých podkapitolách
popisuje jeho organizační strukturu a subjekty účastnící se domácího systému pro
odškodnění investorů. Účelem kapitoly třetí je prozkoumání činnosti Garančního fondu,
a to od získávání příspěvků až po vyplácení náhrad oprávněným investorům. Důraz je
kladen zejména na problematiku financování systému a analýzu jednotlivých modelů a
způsobů financování systému pro odškodnění investorů. Kapitola čtvrtá se zaměřuje na
vývoj systému z pohledu evropského práva. Autorka analyzuje návrh Komise
pozměňující směrnici ICS a hodnotí jeho dopady na úpravu systému pro odškodnění
investorů. Poslední kapitola pátá shrnuje poznatky získané z právních pramenů,
judikatury a doktrinálních názorů a spolu s částí nazvanou Závěr podává úvahy o
budoucím možném vývoji Garančního fondu v českém právním prostředí a navrhuje
změny de lege ferenda vhodné pro zefektivnění systému pro odškodnění investorů.
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Abstract:
The investor compensation scheme is one of the indispensable elements
contributing to the stability of capital markets. Protection of retail investors by
providing the minimal guarantee in case of investment firm´s inability to return
securities or money to investors became an essencial instrument in order to restart the
economy, particularly in times of economic recession. Given the transboundary nature
of investments a single European legislation is not only appropriate, but also practically
necessary measure to restore investors´ confidence in investment firms and to increase
the competitiveness of markets in financial services within the European continent. The
investor compensation scheme is still not receiving full attention of Czech legal theory,
therefore it is one of the ambitions of this thesis to provide its comprehensive analysis.
The aim of my thesis is also to compare whether the Czech legislation of Securities
Brokers Guarantee Fund complies with the requirements of European legislation and to
analyse proposal for a directive of the European Parliament and of the Council
amending Directive 97/9/ES on investor-compensation schemes and its effect on
Securities Brokers Guarantee Fund. This thesis is composed of five chapters. Chapter
One deals with the genesis of the investor compensation scheme in the Czech Republic
and summarizes the most important legislation affecting the existence of Guarantee
Fund up to date. Chapter Two discusses generally Guarantee Fund and its sub-sections
describe the organisational structure and the entities involved in the domestic investor
compensation scheme. The purpose of Chapter Three is to explore the activities of
Guarantee Fund, starting by obtaining contributions up to compensation of eligible
claims and claimants. The emphasis is on funding arrangements and analysis of models
and methods of funding the investor compensation scheme. Chapter Four focuses on the
development of the system from the perspective of European law. The author analyses
the Commission´s proposal amending Directive ICS and assesses its impact on the
investor compensation scheme. The last Chapter Five summarizes the findings obtained
from legislation, case law and doctrinal views and together with the section entitled
Conclusion reflects possible future evolution of Guarantee Fund in the Czech legal
environment and proposes changes de lege ferenda appropriate to streamline the
investor compensation scheme.
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