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Tématem mé disertační práce je dohled nad finančním trhem. Toto téma je mi 

velice blízké, neboť se s problematikou regulace a dohledu finančního trhu setkávám 

ve své každodenní praxi v České národní bance.   

Domnívám se, že se jedná o téma velice zajímavé a aktuální jak na úrovni 

Evropské unie, tak v České republice. Změny, ke kterým od 1. ledna 2011 došlo

v uspořádání dohledu v souvislosti se vznikem nových Evropských orgánů dohledu, 

byly jedním z hlavních důvodů, proč jsem zvolila téma dohledu nad finančním trhem. 

O aktuálnosti tématu svědčí i připravovaný zákon o dohledu nad finančním 

trhem, který by měl jednak vymezit cíle dohledu, jeho zásady a základní dohledové 

nástroje a dále zakotvit jednotnou úpravu postupů České národní banky při výkonu 

dohledu v jednotlivých sektorech finančního trhu. Sektorové zvláštnosti by měly být 

upraveny v sektorových předpisech. V roce 2008 vláda schválila věcný záměr 

zákona o dohledu nad finančním trhem. Návrh zákona však do dnešního dne nebyl 

předložen. Tímto zákonem by měla být završena integrace dohledu. V současné 

době totiž i přesto, že byl dohled integrovaný do České národní banky, se procesní 

pravidla v jednotlivých sektorech bez opodstatnění liší.

Finanční trh hraje velice důležitou roli v tržní ekonomice. Je místem, kam 

směřují toky finančních prostředků z dalších trhů a kam finanční prostředky po 

přerozdělení na další trhy plynou. Finanční trh poutá zájem investorů po dlouhá léta. 

Investoři se pokoušejí zhodnotit své finanční prostředky, ačkoli si jsou vědomi 

skutečnosti, že jejich investiční aktivity mohou být korunovány ztrátou. Finanční trh 

se vyznačuje specifickými rysy jako je například informační asymetrie, náchylnost 

k podvodům, které pokud nejsou včas podchyceny, mohou narušit hladké fungování 

finančního trhu. Selhání finančních trhů může mít negativní ekonomické a sociální 

důsledky. Proto je nutné, aby stát stanovil pravidla, kterými se účastníci finančního 

trhu musí při výkonu své činnosti řídit a aby stanovil instituci, která bude nad jejich 

dodržováním dohlížet. Domnívám se, že však ani sebelepší regulace a výkon 

dohledu nemohou nahradit odpovědnost dohlížených subjektů ani odstranit 

riziko, které je spojeno s investicemi do finančních produktů. Ani prevence 

kriminality na finančním trhu kriminalitu zcela neodstraní, ale dokáže ji omezit, stejně 

jako existence policie nezabrání obecné kriminalitě.
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 zajištění stabilního fungování finančního trhu a jeho důvěryhodnosti 

stanoví pravidla pro jeho účastníky. V jednotlivých sektorových předpisech 

jsou tato pravidla v různé míře zakotvena. Mám za to, že nejlépe a nejdetailněji 

jsou upravena v zákoně o podnikání na kapitálovém trhu. Tyto normy zahrnují 

jednak pravidla obezřetného podnikání stanovící požadavky na kapitálovou 

vybavenost, vnitřní kontrolní systém. Dodržováním těchto pravidel má být zajištěna 

stabilita jednotlivých finančních institucí a potažmo tím i stabilita finančního trhu jako 

celku. Dalším typem pravidel jsou pravidla jednání se zákazníky. Zde hrají důležitou 

roli pravidla mající za cíl omezit informační asymetrii, aby měli zákazníci dostatek 

informací a mohli učinit informované rozhodnutí. Zákazníkovi by se mělo dostat 

dostatek informací o nabízených službách a produktech. Často se také stanoví 

způsob, formu a dobu, kdy mají být tyto informace poskytnuty, tj. například před 

uzavření dané smlouvy a v neposlední řadě informace o tom, zda je konkrétní 

produkt pro zákazníka vhodný. Zde mám na mysli ustanovení zákona o podnikání na 

kapitálovém trhu, kde mají poskytovatelé investičních služeb povinnost hodnotit 

vhodnost investiční služby nebo investičního nástroje, tedy provádět test vhodnosti 

nebo přiměřenosti v závislosti na druhu investiční služby, která je poskytována.

Legislativa tedy odlišuje dva režimy s odlišnými požadavky na míru informací 

v závislosti na tom, zda hlavní investiční služba obsahuje poradenský prvek či nikoli. 

Tato pravidla jsou vyústěním zásady „poznej svého zákazníka“1. Tato pravidla se 

vztahují na neprofesionálního zákazníka. U profesionálního zákazníka platí při 

provádění testu vhodnosti nevyvratitelná právní domněnka, že má dostatečné 

znalosti a zkušenosti. A dále pak u profesionálního zákazníka v případě 

obhospodařování jeho majetku mu obchodník s cennými papíry získat pouze 

informace o finančním zázemí a jeho investičních cílech a u investičního poradenství 

pouze informace o investičních cílech. V případě provádění testu přiměřenosti platí u 

profesionálního zákazníka nevyvratitelná domněnka, že má dostatečné znalosti a 

zkušenosti, obchodník s cennými papíry není povinen získat od takového zákazníka 

žádné informace.

Ochrana retailového klienta je jednou z významných politik Evropské unie. Oč 

později přišla, o to intenzivněji se vyvíjí. Bohužel čím intenzivnější tento vývoj je, 

tím nepřehlednější mohou být normy pro jejich adresáty. Retailový klient je 

                                                
1 know your cutomer
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atakován různými nabídkami, reklamami nebo službami. Finanční 

a retailový klient, tj. drobný vkladatel, investor nebo pojištěnec jsou nestejně 

silnými partnery. Je tedy potřebné, aby zde existovaly normy, které budou sice 

chránit spotřebitele, nebudou ho ale zbavovat potřebné míry vlastní odpovědnosti.

Legislativa proto obsahuje ustanovení na ochranu retailového klienta. Jejich 

příkladem je povinné pojištění vkladů podle zákona o bankách, povinné předsmluvní 

informace poskytované zájemci o pojištění obsažené v zákoně o pojistné smlouvě 

nebo povinnost provést test vhodnosti nebo přiměřenosti v závislosti na druhu 

poskytované investiční služby podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Dalším

nástrojem ochrany retailového klienta je bezesporu osvěta a finanční vzdělávání, 

protože jen dostatečně finančně gramotný retailový klient je schopen činit 

informovaná rozhodnutí. Nelze však ani opomenout prostředky mimosoudního řešení 

sporů klientů spotřebitelů s finančními institucemi, které spotřebitelům umožňují 

efektivně bránit svá práva.

Je nutné nejen pravidla stanovit, ale také dohlížet nad jejich 

dodržováním. Cílem dohledu nad finančním trhem by podle mého názoru měla 

být podpora vytváření dlouhodobě stabilního a efektivně fungujícího trhu 

včetně posilování jeho důvěryhodnosti. Jen efektivně fungující finanční trh totiž 

může dobře plnit všechny své funkce, zejména funkci alokační a cenotvornou, a tím 

napomáhat zabezpečení systémové stability ekonomiky jako celku. V souvislosti 

s výkonem dohledu jsou státy nuceny reagovat na nové úkoly, které vznikají ve 

vazbě na rozšiřující se globalizaci finančního trhu. Ta se projevuje jednak působením 

nadnárodních finančních institucí přes hranice jednotlivých států, tak rušením striktní 

působnosti jednotlivých sektorů finančního trhu, tj. kapitálového trhu, bankovnictví a 

pojistného trhu, což má  následek jednak změny ve formách a metodách dohledu, 

tak i v institucionálním uspořádání dohledu.

Od konce 90. let 20. století tak dochází k výrazným změnám v institucionálním 

uspořádání dohledu. Ty se týkají jak jednotlivých členských států Evropské unie, tak 

České republiky, kde byl dohled s účinností od 1.4.2006 integrován do České 

národní banky. Samotná otázka institucionálního uspořádání dohledu nad finančním 

trhem je složitá, diskuze o ní se intenzivněji začínají vést vždy, když dochází 

k problémům na finančních trzích. Tak tomu bylo i v souvislosti s nedávnou finanční 

krizí. Krize finančního trhu vyvolala na úrovni Evropské unie debatu o tom, jak se 

něčemu podobnému do budoucna vyvarovat. Jedním z výsledků této diskuze byl 
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na reformu dohledu nad finančním trhem v EU. Druhá část disertační práce se

 bude věnovat této otázce. Ve své práci pojednám nejen o otázce dohledu na 

úrovni EU a situaci v České republice, ale i o uspořádání dohledu ve třech mnou 

zvolených členských státech EU.   

Ačkoli se diskuze nad ideálním modelem finančního dohledu vede

dlouho, mám za to, že se nepodařilo nalézt optimální model. Troufám si říci, že 

naprosto ideální model dohledu neexistuje, neboť každý model má svá pro a 

proti. Podle mého názoru je však nejvhodnějším modelem jednotný orgán 

dohledu. Důvody, proč si to myslím, jsou v disertační práci podrobně 

rozebrány.

Často se vedou diskuze nad tím, jak moc by měla být regulace a dohled 

striktní a detailní. Přílišná, všeobjímající regulace a dohled brání vytvoření 

konkurenčního prostředí a na druhou stranu minimální a nedůsledná regulace a 

dohled otevírá dveře různým podvodům. Je nesnadné nalézt optimální míru regulace 

a dohledu. V obecné rovině lze říci, že cílem regulace a dohledu by mělo být zajištění 

transparentního, stabilního, efektivního trhu, na kterém existují fungující mechanismy 

ochrany investorů. K zajištění tohoto cíle mají orgány dohledu různé nástroje, o 

kterých je blížeji pojednáno ve čtvrté kapitole. 

Finanční stabilita je předpokladem toho, aby reálná ekonomika vykazovala 

růst. Finanční krize však odhalila závažné nedostatky v dohledu nad finančním trhem, 

který nebyl schopen zabránit rizikům. Finanční instituce mají význam pro 

hospodářství. Krize na finančním trhu je tedy schopná ovlivnit ekonomiku jako celek. 

Evropská unie se v oblasti zkoumání příčin finanční krize angažovala. Evropská 

komise pověřila skupinu vedenou Jacquesem de Larosierem, aby sestavila 

doporučení pro zlepšení dohledu nad finančním trhem. Výstupem činnosti této 

skupiny byla závěrečná zpráva. Jejím hlavním doporučením bylo zřídit orgán na 

úrovni Evropské unie, který bude pověřený dohledem nad finančním trhem jako 

takovým. Komise i Rada tento výstup podpořily. Výsledkem bylo zřízení Evropského 

systému finančního dohledu.

Mým cílem bylo původně zpracovat více-méně komplexní práci týkající se 

všech aspektů dohledu nad finančním trhem. V průběhu psaní práce jsem však 

zjistila, že tento cíl byl velice ambiciózní. Po obsahové stránce jsem se nakonec 
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hlavně na institucionální uspořádání dohledu a jeho provádění 

kontrol na dálku a na místě. Detailní popis uspořádání dohledu ve 

vybraných členských státech EU jsem nechala stranou při zachování základních 

okruhových témat schválených v projektu disertační práce a zaměřila jsem se 

především na charakteristické rysy uspořádání dohledu. Výsledky takto získané se 

budu snažit uplatnit na vybrané problémy dohledu současnosti, kterým je dle mého 

názoru otázka institucionálního uspořádání dohledu v souvislosti s reformou dohledu 

na úrovni EU.

Struktura práce

Disertační práce se bude členit na šest částí. První kapitolu tvoří úvod, kde 

shrnuji důvody, které mě vedly k výběru tématu Dohled nad finančním trhem a 

uvádím některé důležité aspekty týkající se této problematiky.

Druhá kapitola bude obsahovat vysvětlení základních pojmů. Přemýšlela 

jsem, zda není nadbytečné blíže vysvětlovat pojmy jako dozor, dohled, kontrola atd. 

Po pečlivém uvážení jsem se došla k závěru, že tak učiním, protože v praxi jsou tyto 

pojmy používány ne zcela přesně nebo jsou zaměňovány. Dále jsem se rozhodla do 

první části zařadit pojednání o modelech organizace dohledu, abych mohla lépe 

srovnat úpravu dohledu v České republice a ve vybraných státech EU.  

       Ve třetí kapitole se zaměřím na nové institucionální uspořádání dohledu nad 

finančním trhem v Evropské unii, které je v poslední době často diskutovanou 

otázkou. S účinností od 1. ledna 2011 byl vytvořen systém dvou pilířové struktury 

s cílem zajistit lepší vzájemné provázání dohledu na makro a mikoroúrovni. Evropská 

rada vykonávající dohled na mikroúrovni dohlíží a vyhodnocuje rizika ohrožující 

finanční stabilitu v Evropské unii a v případě potřeby může vydat varování a 

doporučení. Dohled na mikroúrovni vykonává Evropský systém orgánů dohledu 

tvořený národními orgány dohledu a třemi evropskými orgány vzniklými přeměnou 

výborů třetí úrovně Lamfalussyho procesu. Dále pojednám o stěžejních legislativních 

návrzích přijatých v souvislosti s finanční krizí, která naplno propukla na podzim roku 

2008. 

Ve čtvrté kapitole se hodlám zabývat úpravou dohledu jednotlivých segmentů 

finančního trhu v České republice. V úvodu každé kapitoly jsem stručně zhodnotila 

historický vývoj. Za nejzajímavější považuji dohled nad bankami. Důvodů je hned
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Bankovnictví patří ve vyspělých ekonomikách mezi nejvíce regulovaná 

Cíle dohledu nad bankami jsou jednak makroekonomické, tj. realizace 

měnové politiky, tak mikroekonomické, tj. podpora bezpečnosti a efektivnosti 

bankovního systému ve státě. Banky v porovnání s jinými podnikatelskými subjekty 

mají svá specifika jednak v rovině institucionální, tj. mohou fungovat jen jako akciové 

společnosti, zákon o bankách stanoví minimální výši základního kapitálu, který je o 

mnoho vyšší v porovnání se základním kapitálem akciových společností atd., jednak 

v rovině funkční ve vztahu k volnosti rozhodování bank při jejich podnikatelské 

činnosti. Mám na mysli například povinnost dodržovat určitou skladbu aktiv, 

povinnost strpět dohledovou činnost jiného subjektu. V této části práce se budu 

rovněž zabývat návrhem na sjednocení procesní úpravy v oblasti finančního trhu. 

Myslím, že při rozboru otázky dohledu v České republice bych se měla zaměřit jak na 

hmotněprávní stránku, tak na procesní aspekty. Proto v této kapitole disertační práce 

nechybí ani část věnovaná připravovanému zákonu o dohledu nad finančním trhem.  

Ve páté kapitole pojednávám o úpravě dohledu ve vybraných zemích 

Evropské unie a srovnávám ji s českým uspořádáním dohledu. Hlavním důvodem 

proč jsem zvolila právě členské státy EU, je členství České republiky v EU. Ačkoliv 

Evropskou unii v současnosti tvoří 27 členských států, do své práce jsem kromě 

České republiky zařadila jen další tři členské státy a to konkrétně Velkou Británii a 

Francii a Slovensko. Velkou Británii jsem si vybrala ze dvou důvodů. Prvním z nich je 

skutečnost, že patří do skupiny zemí common law, tedy právního systému velice 

odlišného od kontinentálního systému. Druhým důvodem je reforma dohledu nad 

finančním trhem, o které bylo před několika lety rozhodnuto a která se postupně 

realizuje. Francii jsem si vybrala jednak z důvodu svého zájmu o románské jazyky a 

reálie a dále pak také pro změny, které v nedávné době proběhly v institucionálním 

uspořádáním dohledu. Slovensko jsem si vybrala z toho důvodu, že slovenským 

orgánem dohledu je stejně jako v ČR centrální banka.

Závěrečná kapitola disertační práce shrnuje závěry práce a uvádím zde 

doporučení a názory k právní úpravě finančního trhu a dohledu nad ním de lege

ferenda. Budu se snažit odpovědět na otázku, zda existuje ideální model organizace 

dohledu nad finančním trhem.
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Hlavním cílem této disertační práce je pokusit se o poskytnutí komplexního 

pohledu na problematiku dohledu nad finančním trhem. V disertační práci se budu 

snažit provést analýzu uspořádání dohledu nad finančním trhem. Na základě 

informací získaných v této fázi následně provedu zhodnocení stávajícího systému a

dále pak se budu snažit nastínit možné směry jeho budoucího vývoje. V této 

souvislosti se nelze nezmínit o nových evropských institucích pro dohled nad 

finančním trhem, tj. Evropského výboru pro systémová rizika a Evropského systému 

orgánů finančního dohledu, respektive jejich pravomocech a jejich vlivu na činnost 

České národní banky. Dalším cílem, nikoli však hlavním, je porovnat uspořádání 

dohledu v České republice s několika členskými zeměmi EU.

Na tomto místě bych rovněž chtěla zdůraznit, že cílem práce není jen strohý 

popis obecně známých skutečností, ale snaha posoudit problematiku dohledu nad 

finančním trhem a pokusit se předpovědět budoucí vývoj v této oblasti.

V této disertační práci budou použity obvyklé metody2 vědecké práce. Nejprve 

budu používat metodu rešerší, když budu definovat základní pojmy, které se 

s tématem práce pojí.

Dále budu analyzovat problémy související s uspořádáním dohledu. 

Nezůstanu pouze u analýzy problémů, ale budu se také snažit navrhnout řešení 

daných problémů. 

V další části práce použiji metodu komparace, když budu srovnávat předchozí 

a současné uspořádání dohledu v České republice (komparace v historickém 

kontextu) a rovněž při porovnávání uspořádání dohledu ve vybraných členských 

státech Evropské unie. Pomocí metody syntézy, která spočívá ve spojování prvků 

získaných na základě předchozí analýzy, tak aby vznikl nový celek, se budu se 

snažit odvodit základní modely organizace dohledu.

Metodika disertační práce spočívá v rozdělení práce na část teoretickou 

a na část analytickou, která bude z teoretické části vycházet.

Práci budu psát v první osobě čísla jednotného (tzv. Ich-formě). 

                                                
2

Metodou se rozumí systematický způsob zkoumání za účelem získání objektivně správných 
poznatků o zkoumaném předmětu viz Boguszak, J., Čapek, J., Berlích, A., Teorie práva, 2. 
přepracované vydání, Praha: ASPI, 2004, str. 16
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Při zpracování práce budu vycházet z odborné literatury – české i zahraniční, 

neboť se domnívám, že se není vhodné omezovat zdroje pouze na české a 

zahraniční autory zcela opomenout. Konkrétně jsem čerpala z literatury v anglickém 

a francouzském jazyce. Snažila jsem se přiblížit překlad českým termínům. Rovněž 

jsem pracovala s příslušnými zákony upravujícími oblast finančního trhu, tj. zejména 

zákona o bankách, zákona o spořitelních a úvěrních družstvech, zákona o dohledu 

v oblasti kapitálového trhu, zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o 

kolektivním investování, zákona o pojišťovnictví, zákona o pojišťovacích 

zprostředkovatelích. Zdrojem této práce byly i evropské předpisy a výkladová 

stanoviska příslušných českých i evropských orgánů. 

Dalším zdrojem informací byly články uveřejněných v odborných periodicích. 

Vzhledem k tomu, že je finanční trh oblastí velmi dynamicky se vyvíjející, podstatným 

zdrojem této práce byly také internetové stránky, zejména Ministerstva financí, 

České národní banky a Evropské komise. Internetové stránky lze rychleji aktualizovat, 

což je oproti knihám v klasické „papírové“ podobě jistě výhodou. 

Práce vychází z právního stavu k 1.6.2013
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2

Považuji za vhodné v úvodu práce vysvětlit základní pojmy, které jsou pro toto 

téma podle mého názoru stěžejní a v neposlední řadě i upřesnit jejich vzájemné 

vztahy, protože ne vždy jsou chápány jednotně. Nejednotnost právního a 

ekonomického názvosloví přispívá k těmto problémům. Mám na mysli pojmy dohled, 

dozor a kontrola. Neméně důležitý je i pojem finanční trh, který jsem z hlediska 

systematiky zařadila do první části této kapitoly.

2.1 Finanční trh

Podle obvyklého třídění rozlišujeme trh zboží a služeb, trh výrobních činitelů a 

finanční trh. Na otázku, co lze rozumět pod pojmem finanční trh existuje mnoho 

odpovědí a velké množství definic. Vybrala jsem několik z nich, a to jak z odborné 

ekonomické literatury, tak i z právní literatury.

Ekonomická encyklopedie 3  chápe finanční trh jako „systém institucí a 

instrumentů zabezpečujících pohyb peněz a kapitálů v různých formách mezi 

jednotlivými ekonomickými subjekty na základě nabídky a poptávky“.

Finanční trh lze dále definovat jako trh, na němž se soustřeďuje nabídka a 

poptávka po finančních prostředcích, resp. penězích a kapitálu4 nebo jako souhrn 

investičních instrumentů, institucí, postupů a vztahů, při nichž dochází k přelévání 

volných finančních zdrojů mezi přebytkovými a deficitními jednotkami na 

dobrovolném smluvním základě5.  

Na finančním trhu se lze setkat se dvěma typy subjektů. Těch, kteří mají 

přechodný přebytek peněžních prostředků a které chtějí na finančním trhu umístit, tj. 

investoři, věřitelé a dále pak ti, kteří mají přechodný nedostatek peněžních 

prostředků a které si chtějí na finančním trhu obstarat, tj. vypůjčovatelé. Někdy se lze 

rovněž setkat s ještě jednou kategorií a tou jsou finanční zprostředkovatelé, kteří 

zprostředkovávají tok peněžních prostředků a instrumentů finančního trhu mezi 

investory a vypůjčovateli.   

                                                
3

Žák, M. a kol., Velká ekonomická encyklopedie, 2. rozšířené vydání, Praha: LINDE Praha, a. s., 
2002, str. 275  
4
 Jílek, J., Finanční trhy, Praha: Grada Publishing, 1997, str. 39

5
 Veselá, J., Investování na kapitálových trzích, Praha: ASPI, 2007, str.19
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finanční trh vstupuje velké množství investorů, přičemž každý z nich má 

o délce trvání své investice, o výnosech, které jim má investice 

přinést a v neposlední řadě také o riziku, které jsou ochotni podstoupit. Výběr 

finančních produktů tak ovlivňuje účel investice, délka investičního horizontu, aktivní 

nebo pasivní přístup k investování a rizikový profil klienta. Domnívám se, že při 

výběru finančních produktů zákazníky jsou nejdůležitějšími determinanty 

výběru finančních produktů rizikový profil zákazníka a délka investičního 

horizontu. 

Například v oblasti kapitálového trhu mají obchodníci s cennými papíry a 

investiční zprostředkovatelé při poskytování některých hlavních investičních služeb 

povinnost vyžadovat od zákazníků informace o jejich odborných znalostech a 

zkušenostech v oblasti investic, finančním zázemí a investičních cílech, tedy 

zjednodušeně provádět test vhodnosti nebo přiměřenosti v závislosti na typu hlavní 

investiční služby, kterou poskytují.

Ačkoli právní předpisy operují s pojmem finanční trh, nijak ho nedefinují.

Pojem finančního trhu je v nich užíván jako obecná kategorie. Současná právní 

teorie vymezuje finanční trh jako „systém vztahů, nástrojů, subjektů a institucí, 

umožňujících shromažďování, soustřeďování, rozdělování a rozmísťování dočasně 

volných peněžních prostředků na základě nabídky a poptávky“6. Lze shrnout, že 

hlavním účelem finančního trhu je shromažďovat volné zdroje od subjektů, 

kteří jich mají přechodný přebytek a přemisťovat je k subjektům, kteří jich mají 

přechodný nedostatek. Pojem finanční trh budu ve své práci používat ve výše 

uvedeném smyslu. Právní teorie rozděluje finanční trh podle charakteru 

obchodovaných nástrojů a doby jejich splatnosti na trh kapitálový a trh peněžní7. 

Praxe však tyto pojmy používá promiscue. Peněžní trh plní funkci zprostředkování 

vzájemné výměny krátkodobých přebytků mezi účastníky trhu a slouží k zajištění 

likvidity zúčastněných subjektů. Závazky z transakcí mají krátkou dobu splatnosti. 

Příkladem cenných papírů peněžního trhu jsou např. pokladniční poukázky nebo 

depozitní certifikáty. Oproti tomu kapitálovým trhem se však rozumí část finančního 

trhu, kde se obchoduje s nástroji se splatností delší než jeden rok. Příkladem jsou 

dlouhodobé dlužnické cenné papíry. Podle odborné literatury mezi další hlediska, 

                                                
6

Bakeš, M. a kol. Finanční právo, 4.aktualizované vydání. Praha: C.H. Beck 2006, str. 107 
7

Bakeš, M. a kol. Finanční právo, 4. aktualizované vydání. Praha: C.H. Beck 2006, str. 108
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kterých lze finanční trh dělit lze uvést hledisko svázanosti vnitřními předpisy a 

osoby organizátora trhu na trhy organizované a neorganizované, dále 

hledisko charakteru osob účastnících se obchodování na příslušném segmentu 

finančního trhu na trhy burzovní, mimoburzovní, bankovní, mimobankovní a 

mezibankovní, národní a mezinárodní, dále pak hledisko forem obchodovaných 

peněžních prostředků na trhy úvěrové, cenných papírů a devizové. Dalším dělením 

je na trhy primární a sekundární a konečně dělení finančního trhu na trhy promptní a 

termínové.

2.2 Regulace

Efektivní regulace má klíčovou roli při rozvoji finančního trhu. Kvalitní právní 

prostředí je základním předpokladem pro vytvoření fungujícího finančního trhu. 8

V poslední době lze vysledovat snahy o konsolidaci regulace a dohledu zejména na 

úrovni Evropské unie.     

Pojmy regulace a dohled jsou často zaměňovány nebo slučovány, proto je 

podle mého názoru na místě ozřejmit tyto dva pojmy. Udivilo mě, že odborná 

literatura tento pojem příliš nevymezuje.

Ekonomická encyklopedie9 regulací rozumí „dohled a kontrolu ekonomických 

aktivit soukromého sektoru v zájmu ekonomické efektivnosti, spravedlnosti, 

bezpečnosti a zdraví“. Důvodem pro regulaci v rámci tržního mechanismu jsou 

přirozené veřejné potřeby, sociální konsenzus, tržní selhání, externality, zabezpečení 

informační rovnosti a podpora konkurence.   

Musílek 10  pod pojmem regulace finančního trhu rozumí stanovení pravidel 

vstupu finančních institucí do finančního systému, podmínek jejich fungování a 

pravidel poskytování finančních služeb klientům. Regulace má buď primární, tj. 

zákony nebo sekundární charakter, tj. vyhlášky.

Dewatripont a Tirole11 zastávají názor, že státní regulace by měla zabránit 

                                                
8

La Porta, R., López De Silanes, F.: Capital Markets and Legal Institutions. Harvard University, May, 
1998
9

Žák, M. a kol., Velká ekonomická encyklopedie, 2. rozšířené vydání, Praha: LINDE Praha, a. s., 
2002, str. 654 
10

Musílek, P. Komparace modelů finanční regulace a dozoru: výhody a nevýhody. Český finanční a 
účetní časopis. 2006, roč. 1, č. 4, str. 10
11

Dewatripont, M.- Tirole, J.: The Regulation of Banks. MIT Press, Cambridge, 1994
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záporných externalit z problémových finančních institucí na ekonomicky zdravé 

instituce, a tím zamezit systémové nestabilitě a riziku selhání celého 

finančního systému. 

Státní regulace může být doplňována samoregulací, tj. profesionálními 

účastníky trhu, na které stát deleguje část svých pravomocí. Stát pak reguluje 

základní pravidla podnikání na finančním trhu. Samoregulující organizace jsou 

financovány regulovanými subjekty. Jejich výhodou je pružnost, se kterou reagují na 

změněné tržní podmínky a odborný přístup k řešení vzniklých problémů. Nevýhodou 

je nebezpečí formování podmínek vyhovujících dominantním členům a tím 

omezování konkurence.

Pokud bychom se snažili nalézt definici regulace v právním řádu, byli bychom 

neúspěšní. Český právní řád totiž neobsahuje definici pojmu regulace. Nepovažuji 

to za nedostatek, protože mám za to, že zákonná definice není nutná z důvodu 

jasnosti jeho obsahu, který nečiní žádné velké problémy. V právních  předpisech 

upravujících finanční trh slovo „regulace“ nebo „regulovaný“ můžeme nalézt na 

několika místech. Jako příklad jsem vybrala § 26c odst. 1 zákona o bankách12, který 

obsahuje slovo „regulace rizik“ ve smyslu řízení rizik. Dále § 37 odst. 1 zákona o 

podnikání na kapitálovém trhu13 vymezuje organizátora regulovaného trhu, § 51 odst. 

1 zákona o podnikání na kapitálovém trhu14 obsahuje definici regulovaného trhu.    

Lze shrnout, že úkolem regulace (regulation) je stanovit právními 

předpisy určitá omezení regulovaným subjektům, aby byla zajištěna jejich 

stabilita, protože problémy či úpadky finančních institucí mohou narušit 

stabilitu celého finančního trhu.  Dodržování stanovených pravidel vynucováno 

orgány dohledu (supervision). Domnívám se, že cílem regulace by měla být 

především důvěryhodnost trhů.     

                                                
12

§ 26c odst. 1 zákona o bankách:
(1) Bankovním dohledem na konsolidovaném základě se rozumí sledování a regulace rizik u 
konsolidačních celků, jejichž součástí je banka, za účelem omezení rizik, kterým je banka vystavena 
z hlediska její účasti v konsolidačním celku. 
13

§ 37 odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu:
(1) Organizátor regulovaného trhu je právnická osoba, která organizuje regulovaný trh na základě 
povolení České národní banky. 
14

§ 51 odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu:
(1) Regulovaným trhem je trh s investičními nástroji organizovaný organizátorem regulovaného trhu 
v souladu s povolením České národní banky, na kterém se obchoduje pravidelně a který má 
stanovená pravidla pro přijímání investičních nástrojů k obchodování na regulovaném trhu, pravidla 
obchodování na regulovaném trhu a pravidla přístupu na regulovaný trh, která jsou v souladu s tímto 
zákonem. 
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na tomto místě pojednávám o regulaci, považuji za vhodné ve 

vysvětlit, kdo je regulátor. Parlament je v České republice představitelem 

moci zákonodárné, tedy normotvůrcem a ústavodárcem. Podle Ústavy15  je vláda 

vrcholným orgánem moci výkonné. Ústava předvídá, že kromě jsou součástí moci 

výkonné také ministerstva a jiné správní úřady. Ty lze zřídit a jejich působnost 

vymezit pouze zákonem. Ministerstva a jiné správní úřady mohou na základě a 

v mezích zákona vydávat právní předpisy, jsou-li k tomu zákonem zmocněny. Návrh 

zákona může Parlamentu podat poslanec, skupina poslanců, Senát, vláda nebo 

zastupitelstvo vyššího územního samosprávného celku. Vládní návrhy zákonů pro 

oblast finančního trhu připravuje ministerstvo financí. Podle mého názoru je 

regulátorem instituce, která předkládá návrhy právních předpisů, tj. 

Ministerstvo financí. Oproti tomu dohled vykonává instituce, na kterou regulátor 

přenese právo vykonávat dohled. Pokud tuto myšlenku aplikuji na oblast finančního 

trhu, je jím v souladu s kompetenčním zákonem 16  Ministerstvo financí, které je 

oprávněno předkládat návrhy zákonů v oblasti finančního trhu. Podzákonné právní 

předpisy v oblasti finančního trhu vydává především Česká národní banka,

v některých případech i Ministerstvo financí. Příkladem vyhlášek vydaných

Ministerstvem financí v poslední době je vyhláška o formě, struktuře a způsobu 

vedení a poskytování údajů, které je banka a pobočka zahraniční banky povinna vést 

a které je povinna poskytnout Fondu pojištění vkladů nebo vyhláška o způsobu 

stanovení výše vynaložených věcných nákladů a způsobu jejich úhrady při 

poskytování údajů centrálním depozitářem a osobou, která vede samostatnou 

evidenci investičních nástrojů. Mám za to, že orgán dohledu by měl mít pravomoc 

vydávat podzákonné normy, byl mohl pružně a účelně reagovat na problémy 

vznikající na finančním trhu. Oproti tomu odpovědnost za tvorbu primární 

legislativy by měl mít regulátor s tím, že by orgán dohledu měl mít možnost 

podávat podněty při tvorbě legislativy. 

Nejdůležitější součástí regulace finančního trhu jsou pravidla obezřetného 

podnikání, která vznikla v bankovním sektoru a postupně se rozšířila i do dalších 

                                                
15

čl. 67 odst. 1
16

§ 4 odst. 1 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy 
České republiky:
(1) Ministerstvo financí je ústředním orgánem státní správy pro …….. finanční trh, regulaci vydávání 
elektronických peněz a ochranu zájmů spotřebitelů na finančním trhu s výjimkou výkonu dohledu nad 
finančním trhem v rozsahu působnosti České národní banky, pro zavedení jednotné měny euro na 
území České republiky, pro platební styk, ………
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finančního trhu. Tato pravidla umožňují dohlíženým subjektům účinně 

finanční rizika, se kterými se v praxi mohou setkat, nejčastěji se jedná o 

tržní riziko, úvěrové riziko a riziko likvidity. Základním pravidlem je především 

nezbytnost co nejpřesněji a včasně identifikovat a kvantifikovat finanční rizika.

Často diskutovanou otázkou je rozsah regulace, tedy uvážení, na jaké činnosti, 

procesy a operace by se regulace měla vztahovat. Domnívám se, že míra regulace 

by měla být přiměřená, tedy ani příliš přísná, aby neoslabovala motivaci 

regulovaných subjektů podnikat, ani konkurenci na finančním trhu. Na druhou 

stranu by neměla být přespříliš liberální. Myslím, že ani sebe striktnější 

regulace nemůže zabránit vzniku bublin na finančním trhu a následné krizi. 

Stejně tak přehřátí a následná krize jednoho segmentu finančního trhu se 

vzhledem k jejich úzkému propojení rychle přenáší i na segmenty další.

2.3 Dozor

Současná právní literatura 17  chápe dozor jako „aktivitu, jejíž podstatou je 

pozorování určité činnosti nebo určitého stavu, na které navazuje hodnocení, 

popřípadě též aplikace prostředků směřujících k zajištění účelu sledovaného dozorčí 

činností“. Správní dozor pak vymezuje jako „správní činnost, při které vykonavatel 

veřejné správy (dozorčí orgán) pozoruje chování nepodřízených subjektů a 

porovnává je s chováním žádoucím, s požadavky právních norem. V návaznosti na 

hodnocení podle okolností aplikuje zejména nápravné nebo sankční prostředky, jimiž 

reaguje na zjištěný nesoulad mezi skutečným a žádoucím chováním dozorovaného 

subjektu.“. Výraz správní dozor odpovídá dohledu nad finančním trhem v užším 

smyslu. Činnost České národní banky se však neomezuje pouze na tuto činnost. 

Česká národní banka rozhoduje i o subjektivních právech a povinnostech subjektů 

finančního trhu, které přímo nemusí souviset s výkonem dohledu, ale může být 

někdy pojímána za součást dohledu. V tomto případě by se dalo hovořit o dohledu 

nad finančním trhem v širším smyslu. Mám na mysli například udělování souhlasů 

nebo povolení. Stávající právní předpisy bohužel ne vždy tyto dva případy odlišují.  
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právnického slovníku 18 se správní dozor uskutečňuje ve vnějších 

úřadů, tzn. vůči fyzickým a právnickým osobám, které nejsou

k orgánům veřejné moci ve vztahu podřízenosti ani netvoří součást organizační 

soustavy veřejné správy. Správní dozor je nutno odlišovat od takových činností, 

jakými jsou vnitřní dozor nebo dozor nad výkonem samosprávy. Právnický slovník 

dále uvádí, že při výkonu dozoru vznikají právní vztahy mezi dozorčím orgánem a tím, 

vůči němuž je dozor vykonáván. Obsahem těchto vztahů jsou oprávnění a povinnosti 

dozorčího orgánu a jim odpovídající povinnosti a oprávnění dozorovaných subjektů. 

Důležitá jsou procesní oprávnění dozorčích orgánů jako právo vstupu, právo 

prohlídky věcí, poskytování potřebných informací, právo zajistit důkaz apod. 

Oprávnění jsou realizována faktickými úkony dozorčího orgánu. Těmto oprávněním 

odpovídají povinnosti dozorovaných osob, které musí úkony dozorčího orgánu strpět 

a poskytovat mu patřičnou součinnost a pravdivé informace.

Musílek definuje dozor nad finančními trhy jako kontrolu dodržování 

stanovených pravidel finančními institucemi a způsob poskytování finančních služeb 

zákazníkům. 19 Pokud dohlížené subjekty tato pravidla nedodržují, může jím být 

uloženo opatření k nápravě, pokuta nebo v krajním případě odejmuto povolení 

k činnosti.  

V současnosti se pojem dozor ve spojení s finančním trhem příliš 

nepoužívá. Byl nahrazen termínem dohled, o němž je blížeji pojednáno 

v následující části.

             

2.4 Dohled

Tématem této disertační práce je dohled nad finančním trhem, proto nelze 

opomenout jeho terminologické vymezení. Při zpracování této kapitoly bylo 

nejobtížnější nalézt odbornou literaturu vymezující pojem dohled, protože se jedná o 

výraz relativně krátce užívaný. Legislativa v oblasti finančního trhu však tento pojem 

systematicky používá.  
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Hendrych D. a kol., Právnický slovník, 3. podstatně rozšířené vydání, C.H. Beck, 2009, str. 184-5
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 Musílek, P. Komparace modelů finanční regulace a dozoru: výhody a nevýhody. Český finanční a 
účetní časopis. 2006, roč. 1, č. 4, str. 10
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slovník20 dohled nad finančním trhem definuje jako zvláštní druh 

je vykonáván veřejnoprávním subjektem odlišným od státu v jeho 

samostatné působnosti. Pojem dohled je spojován s finančním trhem, jeho odlišnost 

od pojmu dozor je otázkou právní teorie. Právní teorie spatřuje rozdíl mezi dozorem a 

dohledem v tom, že samotný výkon dozoru nemusí být prováděn státem, resp. 

orgány státu, ale může být svěřen z vůle a se souhlasem státní moci, i subjektům 

odlišným od státu, veřejnoprávním i soukromoprávním korporacím či samosprávným 

institucím. Skutečnost, že dozorovací činnost provádí jiný subjekt než stát, 

odůvodňuje označení této činnosti jako dohled namísto státní dozor. Dohled i dozor 

mají společný předmět, kterým je pozorování a hodnocení určité činnosti a v případě 

zjištění pochybení uložení opatření k nápravě21.    

Francouzština používá pro označení dohledu slovo „surveillance“, které 

právnický slovník22 definuje jako dohlížení na to, aby se osoba nebo činnost, kterou 

provádí, chovala správně. Angličtina používá dva pojmy, a to „supervision“ a 

„surveillance“. Supervision je používáno ve smyslu dozor, dohled, kontrola a je 

nejčastěji ve spojení s dohledem používáno. Oproti tomu surveillance je více 

formálnější a častěji než ve spojení s dohledem nad finančním trhem se používá ve 

smyslu být dozorován bezpečnostními sbory. 

Zákon o ČNB 23  vymezuje obsah dohledu poměrně široce – včetně 

rozhodování o žádostech a ukládání sankcí. Oproti tomu zákon o dohledu v oblasti 

kapitálového trhu rozlišuje rozhodování o právech a povinnostech a výkon dohledu. 

Z dikce zákona lze usuzovat, že pod pojmem výkon dohledu zákonodárce mínil 

kontroly na místě a dohled na dálku, protože kontrolu informačních povinností uvádí 

samostatně. Myslím si, že nejlépe je pojem dohled definován v zákoně o 

podnikání na kapitálovém trhu jako průběžné sledování určitého jednání 

s právními předpisy.

Jednou ze základních podmínek efektivního výkonu dohledu je informační 

povinnost dohlížených subjektů, která spočívá v tom, že dohlížený subjekt je povinen 

orgánu dohledu předkládat zákonem stanovené informace. 

Často diskutovanou otázkou je požadavek, aby orgány dohledu byly nezávislé.

V této souvislosti bych chtěla předeslat, že nezávislost nelze chápat absolutně, 

                                                
20

Hendrych D. a kol., Právnický slovník, 3. podstatně rozšířené vydání, C.H. Beck, 2009, str. 154
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se domnívám, že žádný ze státních orgánů nemůže být absolutně 

 na jiných orgánech státu, protože je součástí systému státních 

orgánů a tvoří vzájemně propojený celek. Pod pojmem nezávislost tedy míním

nezávislost relativní, která má své meze. Nezávislost lze chápat několika různými 

způsoby – jako nezávislost rozhodování o cílech činnosti, nezávislost na státním 

rozpočtu, nezávislost volby způsobů provádění dohledu nebo nezávislost v tom 

smyslu, že se jedná o samostatný orgán.

Mám za to, že orgán dohledu by měl být nezávislý ve čtyřech rovinách, a 

to organizační, politické, finanční a legislativní. Nezávislost organizační je nutné 

chápat v rovině vnější a vnitřní. Za vnější organizační nezávislost je možné například 

považovat případ, kdy je postavení orgánu dohledu vůči vládě, parlamentu, 

prezidentovi a ostatním institucím dáno zákonem, nejlépe ústavním. Politickou 

nezávislostí se rozumí, že žádný zaměstnanec orgánu dohledu by zároveň neměl 

zastávat žádnou politickou funkci. K tomu, aby byl orgán dohledu finančně nezávislý, 

měl by mít k dispozici dostatečně autonomní finanční prostředky k existenci, dále by 

měl mít zákonem uznané právo žádat ministerstvo financí o finanční prostředky 

v případě nutnosti. Jejich potřebu by musel samozřejmě řádně odůvodnit a prokázat. 

Na druhou stranu by však měl nést plnou odpovědnost za řádné hospodaření se 

svěřenými prostředky. Pokud jde o nezávislost v oblasti legislativní, orgán dohledu by 

měl mít právo vydávat prováděcí právní předpisy, tj. vyhlášky. 

V některých státech dohlížené subjekty platí příspěvky, kterými částečně či 

zcela financují orgán dohledu. Zavedení tohoto způsobu financování orgánu dohledu 

v České republice by vyžadovalo podrobnou analýzu, protože existuje řada variant a 

způsobů takového financování. Při úvahách je nutné se jednak zabývat tím, aby se 

toto financování nestalo formou daně pro velké finanční instituce, které jsou již nyní 

zatíženy obdobnými náklady (například příspěvky do Fondu pojištění vkladů či 

Garančního fondu obchodníků s cennými papíry). Dále by bylo nutné zohlednit 

velikost českého finančního trhu a finanční sílu jeho účastníků. Podle mého názoru 

k zajištění nezávislosti orgánu dohledu je třeba, aby byl orgán dohledu 

financován ze strany dohlížených subjektů. Před zavedením tohoto způsobu 

financování je však nutný dialog s dohlíženými subjekty. Je třeba rovněž 

zohlednit, že mají-li účastníci finančního trhu financovat dozor, měli by mít 

možnost efektivně kontrolovat výdaje a hospodaření dohlížené instituce
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formou dozorčího výboru. Tato kontrola by však neměla mít vliv na 

funkce dozoru. Myslím, že tento příspěvek by měl být daňově 

uznatelným nákladem.

2.4.1 Modely dohledu nad finančním trhem

Modely dohledu nad finančním trhem v jednotlivých zemích se liší, což je 

způsobeno vlivem různých ekonomických podmínek, historických zvláštností, 

právním systémem, ale i politickými vlivy. Ve světě neexistuje univerzální model 

uspořádání dohledu schopný zajistit optimální strukturu dohledu, který by šlo 

aplikovat ve všech zemích. Jednotlivé systémy dohledu se liší rozsahem skutečností, 

které regulují, jaké subjekty regulují, v počtu orgánů dohledu a jejich postavení 

v systému státních institucí, dále v jakém rozsahu je dohled vykonáván a financován.

Někdy může být obtížné jednoznačně odlišit systémy navzájem. K nesnadnosti 

rozlišení přispívá i nejednotnost užívané terminologie. Avšak i přes tuto 

mnohotvárnost lze vysledovat obecné rysy, kterými jsou ochrana investora a 

zachování finanční stability. Domnívám se, že tato mnohotvárnost pramení i 

z velkého počtu možných kombinací jednotlivých prvků.  

Ve světě existují základní dva modely institucionálního uspořádání dohledu.

Prvním z nich je sektorový model, v němž je dohled uspořádán podle jednotlivých 

sektorů finančního trhu. Můžeme vysledovat jeho tři varianty, tj. uspořádání založené 

na oddělených regulatorních institucích pro bankovnictví, kapitálový trh a 

pojišťovnictví, druhou variantou je částečná integrace dohledu, tedy například spojení 

bankovního dohledu s dohledem nad pojišťovnictvím nebo tzv. dvoupilířový systém, 

kdy bankovní dohled vykonává centrální banka a jiná instituce vykonává dohled nad 

nebankovními finančními institucemi a třetí variantou je úplná integrace, kdy jedna 

instituce vykonává dohled nad všemi sektory finančního trhu. Druhým modelem je 

funkcionální model, který se rovněž objevuje ve třech variantách, a to uspořádání 

založené na oddělených orgánech dohledu, tj. instituce na ochranu spotřebitelů, 

instituce pro obezřetnostní regulaci a dohled, centrální banka jako věřitel poslední 

instance odpovědná rovněž za stabilitu finančního trhu a instituce pro hospodářskou 

soutěž. Druhou variantou je částečná integrace, kdy je dohled obezřetnosti 

soustředěn v centrální bance a spojen s dohledem nad finanční stabilitou a funkcí 
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poslední instance a vedle toho existuje samostatný orgán dohledu pro 

pro férové využívání trhů a samostatný orgán dohledu pro hospodářskou 

soutěž. Poslední variantou je úplná integrace, kdy je jedna instituce pověřena 

dohledem nad obchodováním na finančních trzích a zároveň dohledem obezřetnosti. 

Toto uspořádání je v podstatě totožné s úplnou integrací odvětvového uspořádání 

dohledu.24

Podle Musílka25 mezi základní modely institucionálního uspořádání dohledu 

patří model jednotného dohledu, odvětvový model dohledu, model dohledu v rámci 

centrální banky a funkcionální model dohledu. Model jednotného dohledu zahrnuje 

dohled obezřetného podnikání26  finančních institucí a dohled pravidel jednání ve

vztahu ke klientům27 a trhům. První zemí, která integrovala dohled nad finančním 

trhem do jedné instituce, bylo v roce 1986 Norsko. Výhodou tohoto modelu je výkon 

konsolidovaného dohledu nad finančními institucemi, protože není problém 

s překrýváním kompetencí sektorových orgánů dohledu, nižší náklady na výkon 

dohledu, umožňuje harmonizovat regulatorní pravidla ve vztahu k různým druhům 

finančních institucí z jednotlivých sektorů a eliminace rizika střetu zájmu mezi 

výkonem měnové politiky a bankovním dohledem v rámci centrální banky. 

Nevýhodou je, že obezřetnostní dohled a ochrana spotřebitelů vyžadují odlišné 

dohledové metody, obtížné definování cílů dohledu pro jednotlivé sektory, které jsou 

specifické a vyšší politický tlak z důvodu odpovědnosti za celý finanční trh. Tento 

model vychází z premisy, že orgán dohledu by měl mít jasně vymezené cíle a 

působnost a měl by být personálně a operačně nezávislý na vládě. Personální 

nezávislost znamená, že jmenování a odvolávání členů kolektivního orgánu je 

nezávislé na momentálním rozložení politických sil. Operační nezávislostí se rozumí 

to, že orgán dohledu je nezávislý při rozhodování ve věcech mi zákonem svěřených. 

Dohled je financován buď ze státního rozpočtu nebo je zavedeno úplní nebo 

částečné financování dohlíženými subjekty. 

Odvětvový model dohledu vychází z existence vcelku nepropojených 

sektorů finančního trhu. Jedná se o nejstarší model uspořádání dohledu nad 

finančním trhem. Obvykle centrální banka vykonává dohled nad bankami a 

                                                
24

Böhm, A., Mužáková, K., Pojišťovnictví a regulace finančních trhů, Professional Publishing, Praha, 
2010, str. 59 a násl.
25

Musílek, P. Trhy cenných papírů, Ekopress, 2011, str. 116 a násl.
26

prudential supervision
27

conduct of business



specializované 

být 

25

instituce dohlíží na kapitálový trh a pojišťovnictví, které mohou buď 

začleněny do některého státního úřadu nejčastěji ministerstva financí nebo 

nezávislého dohledového orgánu. Jeho výhodou je specializace v daném segmentu 

finančního trhu a jednoznačná odpovědnost za výkon dohledu. Na druhou stranu 

však odvětvové uspořádání dohledu neodpovídá vysokému stupni integrace a 

prolínání jednotlivých segmentů finančního trhu a komplikuje výkon dohledu nad 

finančními skupinami.

V modelu dohledu v rámci centrální banky je integrována dohledová 

činnost nad celým finančním trhem a provádění měnové politiky. Existuje tedy úzké 

personální a informační propojení mezi výkonem těchto dvou činností. Výhodou je 

samostatné, na státním rozpočtu nezávislé financování, eliminace rizika 

komunikačního šumu a informační nepružnosti a zvýšení konkurenceschopnosti 

dohledu jako zaměstnavatele. Nevýhodou je konflikt zájmů priorit mezi měnovou 

politikou a výkonem dohledu, centrální banka bývá aktivním účastníkem na 

dluhopisových trzích, které současně dohlíží a značná koncentrace moci mimo 

dosah vlády. Určitou variantou tohoto modelu uspořádání je specifické postavení 

dohledu v rámci centrální banky, kdy oblasti měnové a dohledové činnosti jsou 

odděleny. Do kompetence managementu dohledu patří rozhodovací pravomoc 

v oblasti dohledu.

Ve funkcionálním modelu dohledu jsou předmětem dohledu jednotlivé 

funkcionální prvky dohledu napravující pravidelné selhání trhu. V některých státech 

je založen na dvoupilířovém modelu, tzv. twin peaks model, kdy jedna instituce je 

zodpovědná za dodržování pravidel obezřetného podnikání finančních institucí a 

monitoruje stabilitu finančního trhu, zpravidla jím bývá centrální banka a druhá 

instituce je zodpovědná za ochranu spotřebitele včetně zneužívání trhu a finanční 

vzdělávání. Toto uspořádání odpovídá současnému vývoji na finančních trzích, 

neboť dochází ke stírání hranic dříve specializovaných segmentů finančního trhu. 

Další výhodou beze sporu je, že je tím omezeno riziko nerovnoměrného důrazu mezi 

ochranou spotřebitele a zajištěním stability finančního trhu. Oproti tomu nevýhodou 

jsou vyšší náklady ve srovnání s jednotným modelem dohledu a riziko překrývání 

kompetencí a činností jednotlivých institucí.

Pavlát a Kubíček rozlišují tři hlavní typy uspořádání dohledu nad finančním 

trhem. Prvním z nich je jednotný systém, kdy jediný univerzální regulátor vykonává 

dohled nad všemi subjekty finančního trhu. Jeho příkladem byla do nedávné doby 
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FSA. Druhým modelem je systém založený na dvojici orgánů dohledu tzv. 

peaks, kdy jeden orgán dohledu dohlíží na výkon obezřetného podnikání a 

druhý dohlíží na pravidla provádění obchodů a jejich dodržováním. Typickým 

zástupcem tohoto uspořádání je australský systém dohledu. Třetím modelem je 

systém dohledu nad jednotlivými segmenty finančního trhu, který je prováděný 

jedním nebo více specializovanými orgány dohledu.28

Jedním z hledisek třídění dohledu je podle právnického slovníku29 kriterium 

objektivní – podle cíle dohledu. Podle tohoto hlediska dělíme dohled na obezřetný a 

nad obchodním jednáním. Obezřetný dohled sleduje vlastnosti dohlíženého 

subjektu, tj. jeho finanční stabilitu, velikost jeho kapitálu vzhledem k aktivum, 

vlastnickou strukturu, původ užívaných finančních prostředků, personální a materiální 

zabezpečení činnosti. Dohled nad obchodním jednáním dohlíženého subjektu 

sleduje jeho činnost, zejména pak jeho chování vůči klientům. Právnický slovník dále 

uvádí, že o unifikovaný dohled se jedná, pokud jeden orgán vykonává nejen dohled 

nad všemi nebo téměř všemi oblastmi finančního trhu, ale současně též vykonává 

dohled obezřetný i dohled nad obchodním jednáním. 

Z hlediska institucionálního uspořádání může být orgán dohledu začleněn 

v rámci ministerstva financí, v centrální bance nebo v samostatné instituci mimo 

centrální banku, která bývá podřízena ministerstvu financí.30

Osobně jsem zastáncem jednoho integrovaného orgánu dohledu. Myslím, 

že argumentů pro integraci dohledu do jednoho orgánu je hned několik. Stále 

více finančních institucí se sdružuje do skupin zahrnujících banky, obchodníky 

s cennými papíry, investiční společnosti, penzijní společnosti a pojišťovny. Opouští 

zaměření pouze na jeden sektor finančního trhu. Finanční produkty jsou stále 

sofistikovanější a někdy pro retailového klienta obtížně srozumitelné. Zákazníkům 

jsou nabízeny tzv. balíčky produktů zahrnujících například hypoteční úvěr a životní 

pojištění. Myslím si, že existují velice silné argumenty svědčící pro sjednocení

dohledu do jedné instituce. Stále více dochází k provázanosti jednotlivých 

segmentů finančního trhu, na tento fenomén by státy měly reagovat 

sjednocováním dohledu do jedné instituce. Tím nemám na mysli pouhé 
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přeskupení do jedné instituce, ale věcné řešení zahrnující uplatňování 

politiky regulace a dohledu. Dohled nad finančním trhem by měl 

působit preventivně na jednotlivé účastníky finančního trhu a nepřipustit 

ohrožení stability finančního trhu. 

Ve světě se nejčastěji setkáme s polosektorovým uspořádáním a 

integrovaným dozorem mimo centrální banku. V minulosti převládalo sektorové 

uspořádání. Bylo tomu tak i v České republice do 1. dubna 2006, kdy dohled 

vykonávaly čtyři samostatné subjekty. V posledních letech lze vypozorovat tendence 

k integraci dohledu. Výjimkou je Velká Británie, kde je výkon dohledu nově rozdělen 

mezi Úřad pro finanční etiku a Úřad obezřetnostní regulace. 

Konkrétní institucionální uspořádání dohledu nad finančním trhem je 

ovlivněn mnoha faktory, mezi které patří struktura a rozměr jejího finančního 

systému, politické faktory a historicky dané institucionální zvláštnosti. 

V různých zemích existují různá uspořádání dohledu. Lze shrnout, že ve světě 

neexistuje jednotný model uspořádání dohledu, používají se různé formy 

integrovaného či sektorového dohledu, z čehož by se dalo usoudit, že 

neexistuje ideální model dohledu.

2.5 Kontrola

Pojem kontrola vymezují jak odborné slovníky, tak legislativa. Vzhledem 

k tomu, že Česká národní banka jako orgán dohledu nad finančním trhem 

postupuje při provádění kontrol na místě podle části třetí zákona o státní

kontrole, považuji za žádoucí tento pojem blíže vysvětlit. Stávající zákon o státní 

kontrole31 definuje kontrolu jako kontrolní činnost kontrolních orgánů zaměřená na 

hospodaření s finančními prostředky České republiky a plnění povinností 

vyplývajících z obecně závazných právních předpisů nebo uložených na základě 

těchto předpisů. Zákon dále stanoví, že se za státní kontrolu nepovažuje kontrola 

vykonávaná v rámci vztahu nadřízenosti a podřízenosti. 

Kontrolní orgány v rámci kontroly hodnotí plnění povinností stanovených 

zákonem nebo na jeho základě. V souladu s tímto zákonem však není prvkem 

kontroly náprava zjištěných chyb a nedostatků, ani ukládání sankcí souvisejících 
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kontroly. Česká národní banka v rámci dohledu nad finančním trhem při 

 této činnosti postupuje podle správního řádu.

Nový zákon o kontrole32, který s účinností od 1.1.2014 nahradí stávající zákon 

o státní kontrole, kontrolu nedefinuje. Původní návrh zákona ve znění, ve kterém šel 

do mezirezortního připomínkového řízení, kontrolu definoval jako kontrolní činnost, 

při které kontrolní orgán v rámci své kontrolní působnosti v závislosti na předmětu 

kontroly prověřuje plnění povinností vyplývajících kontrolované osobě z jiných 

právních předpisů anebo povinností uložených na základě těchto předpisů. Nakonec 

však tato definice byla z textu návrhu zákona vypuštěna. Kontrolní řád pouze v § 2 

stanoví, že „kontrolní orgán při kontrole zjišťuje, jak kontrolovaná osoba plní 

povinnosti, které jí vyplývají z jiných právních předpisů nebo které jí byly uloženy na 

základě těchto předpisů.

Podle ekonomické encyklopedie33 plní kontrola řadu důležitých funkcí. Funkci 

inspekční spočívající v objektivním zjišťování a vyhodnocování skutečného stavu 

řízené reality a určení, zda bylo dosaženo shody ve vývoji řízené reality vůči 

specifikovaným požadavkům. Dále plní funkci inspekční, eliminační, tj. zamezující 

vzniku nežádoucích situací. 

Mám za to, že neexistuje obecná jednoznačná definice kontroly. 

Současné zákonné vymezení je však již překonané, proto měl zákonodárce 

nelehký úkol. Definice kontroly byla nakonec ze zákona o kontrole je vypuštěna. 

Z původní definice obsažené v návrhu zákona byla patrná snaha o obecné 

vymezení kontroly, aby pokrývala jakoukoli kontrolní činnost, jejímž 

předmětem je zkoumání skutečného stavu a jeho porovnávání s žádoucím 

stavem, který je vymezen stanovením příslušných povinností. Myslím, že 

definice kontroly by v zákoně měla být vymezena a je škoda, že byla v průběhu 

projednávání zákona vypuštěna. Obecná definice kontroly aplikovatelná na 

většinu kontrol prováděných jako výkon veřejné moci je totiž velice praktická.    

Nový zákon o kontrole nepředstavuje žádnou revoluci v právní úpravě kontroly. 

I přesto však obsahuje několik nových institutů.  
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tup kontrolního orgánu při výkonu kontroly, avšak 

na rozdíl od současného zákona o státní kontrole nestanoví. Abych 

stávající zákon o státní kontrole pouze nekritizovala, musím na jeho obranu uvést, že 

vymezení předmětu kontroly bylo reakcí na stav, kdy Ministerstvo státní kontroly bylo 

ústředním kontrolním orgánem, které bylo gestorem tohoto zákona. Později ho 

nahradil Nejvyšší kontrolní úřad, který již však nedohlížel na následný vývoj právní 

úpravy v této oblasti, proto se právní úprava kontrolní činnosti začala štěpit a stávat 

se nepřehlednou. V současné době jsou kompetence jednotlivých kontrolních orgánů 

upraveny zvláštními zákony, které obsahují hmotnou úpravu kontrol, tedy vymezení 

kontrolního orgánu, jeho kompetencí a předmětu kontroly. Jedná se o procesní 

předpis.         

Ustanovení § 3 zákona o kontrole nově upravuje úkony předcházející kontrole, 

které nebyly dosud upraveny. Kontrolní orgány budou moci před vlastním zahájením 

kontroly provádět úkony za účelem opatření podkladů pro posouzení, zda zahájit 

kontrolu. Kontrolní orgán bude muset o těchto úkonech pořídit písemný záznam. 

Pokud kontrola navazuje na tyto úkony, mohou takto získané skutečnosti sloužit jako 

podklad pro kontrolní zjištění. 

   Za nejpodstatnější změnu oproti současnému zákonu o státní kontrole 

považuji výslovnou úpravu zahájení kontroly, která je obsažena v ustanovení 

§ 5 zákona o kontrole. Z hlediska právní jistoty kontrolovaných osob se jedná o 

důležité ustanovení. Podle tohoto ustanovení je kontrola zahájena doručením 

oznámení o zahájení kontroly kontrolované osobě nebo předložením pověření ke 

kontrole kontrolované osobě nebo jiné povinné osobě, která je přítomna na místě 

kontroly nebo prvním z kontrolních úkonů předcházejících předložení pověření ke 

kontrole, pokud je provedení takových kontrolních úkonů k výkonu kontroly třeba.

Stejně tak je výslovně upraveno ukončení kontroly. Tím je marné uplynutí lhůty 

pro podání námitek nebo vzdáním se práva podat námitky, dnem doručení námitek 

kontrolované osobě nebo dnem, ve kterém byly námitky předány k vyřízení 

správnímu orgánu.

Oproti tomu za poněkud nešťastné považuji, že zákon o kontrole 

neobsahuje definice jednotlivých typů kontroly, tj. inspekce, dohled, vrchní 

státní dozor, přezkum apod., ačkoli původně Ministerstvo vnitra tuto ambici 

mělo. V návaznosti na výsledky připomínkového řízení však tato ustanovení byla 
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Je sice pravda, že nalezení obecných hranic mezi jednotlivými výše 

Co se týká úpravy oprávnění a povinností kontrolních orgánů, zákon o 

kontrole je detailnější a úplnější, nicméně nepřináší žádné zásadní změny.

Podstatnější změnou je povinnost kontrolního orgánu doručit kontrolované osobě 

stejnopis protokolu o kontrole. Oproti současnému stavu již zákon o kontrole 

nevyžaduje seznámení kontrolované osoby s protokolem o kontrole.

Zjištění získaná v rámci státní kontroly mohou být podkladem pro zahájení 

správního řízení a v návaznosti na to uložení pokuty nebo opatření k nápravě.

Mám za to, že ani nový zákon o kontrole nepovede k odstranění značně 

nepřehledné, nejednotné a roztříštěné právní úpravě kontroly a tím k zajištění 

právní jistoty kontrolovaných osob. Z důvodové zprávy k zákonu totiž plyne, že 

v současnosti existuje v právním řádu více než šedesát právních předpisů 

upravujících kontrolu v jednotlivých oblastech veřejné správy. 
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Evropská unie je nadnárodní uskupení s vlastním právním řádem. Česká 

republika a ostatní země, o jejichž uspořádání dohledu nad finančním trhem 

pojednávám ve své práci, jsou členy Evropské unie. Z tohoto důvodu považuji 

za vhodné se ve své práci nejprve zabývat otázkou dohledu nad finančním 

trhem v Evropské unii a poté v následujících kapitolách blížeji rozebrat 

uspořádání dohledu v některých členských státech.

V této práci používám slovo evropské právo, které je mnohoznačné. Používá 

se pro označení souboru právních řádů, práva evropských mezinárodních organizací

nebo jako vymezení některých odvětví práva, například evropské soutěžní právo a 

konečně jako soubor právních pravidel Evropské unie a Evropských společenství.34

V této disertační práci budu tento pojem používat v naposledy uvedeném smyslu. Při 

podrobnějším studiu evropské problematiky se můžeme rovněž setkat s pojmem 

komunitární právo. Evropské právo a komunitární právo není totéž. Komunitární 

právo je odbornou literaturou35 definováno jako soubor právních norem zaměřených 

na vznik a fungování společného trhu členských států evropských společenství, jakož 

i hospodářské a měnové unie. Tato odborná literatura dále uvádí, že má být rámcem 

zajištění rozvoje hospodářských činností a hospodářského růstu při respektování 

životního prostředí, ekonomické konvergence, zaměstnanosti, zvyšování životní 

úrovně a kvality života. Pokud jde o jeho povahu, je oborem na pomezí práva 

soukromého a veřejného.

Evropské právo dostalo v důsledku Smlouvy o Evropské unii novou dimenzi, 

neboť tím byl dán vznik právu Evropské unie někdy také označovanému unijní právo.

Evropská unie je postavena na třech pilířích. První pilíř zahrnuje evropská 

společenství a jejich právní úpravu, tj. komunitární právo. Druhým pilířem je společná 

zahraniční a bezpečnostní politika. Třetí pilíř tvoří policejní a soudní spolupráce 

v trestních věcech a je základem unijního práva.

Společný trh je základní prostředek a současně součást hlavního cíle 

komplexní integrace. Je předpokladem pro zřízení hospodářské a měnové unie a 

podmínkou uskutečňování jednotlivých politik. Je tedy prostředkem uskutečňování 

                                                
34

Tichý, L., Arnold, R., Zemánek, J., Král, R., Dumbrovský T. Evropské právo. 3. vydání. Praha: C. H. 
Beck, 2006, str. 26
35

Tichý, L., Arnold, R., Zemánek, J., Král, R., Dumbrovský T. Evropské právo. 3. vydání. Praha: C. H. 
Beck, 2006, str. 28



základních 

zboží, osob, služeb a kapitálu.

32

cílů. Vnitřní trh je trh bez vnitřních hranic, který zahrnuje svobodný pohyb 

Volný pohyb kapitálu je jedním z cílů Evropské unie. Článek 63 Smlouvy o 

fungování Evropské unie stanoví, že jsou zakázána všechna omezení pohybu 

kapitálu mezi členskými státy. Cílem tohoto ustanovení je zajistit, aby fyzické a 

právnické osoby jednotlivých členských států mohly investovat, zakládat účty bez 

ohledu na hranice členských států, dále aby neexistovaly překážky bránící finančním 

institucím nabízet své služby v ostatních členských státech. V rámci Evropské unie 

je patrná snaha o sjednocení regulatorních pravidel upravujících oblast 

finančního ve všech členských státech s cílem podpořit fungování jednotného 

evropského trhu finančních služeb. Jednotlivé státy se rovněž snaží

prostřednictvím vzájemné spolupráce zamezovat praní špinavých peněz a kriminalitě 

na finančním trhu.  

V roce 1998 byla Evropská komise na zasedání Evropské rady vyzvána, aby 

připravila plán k vytvoření jednotného evropského finančního trhu. V návaznosti na to 

Evropská komise zveřejnila Zprávu zahrnující Akční plán finančních služeb36, který 

Evropská rada schválila v roce 2000. Akční plán finančních služeb zahrnoval 42 

opatření legislativního i nelegislativního charakteru majících za cíl odstranit překážky 

bránící vytvoření jednotného evropského finančního trhu a byl založen na dosažení 

tří strategických cílů, tj. založení jednotného trhu wholesaleových finančních služeb, 

otevření retailových trhů a zajištění a zesílení pravidel obezřetného dohledu nad 

finančním trhem. Akční plán finančních služeb byl realizován v plném rozsahu a 

v souladu s časovým harmonogramem. 

Finanční trh patří mezi oblast poměrně silně regulovanou evropskými 

předpisy, které upravují jednotné principy fungování finančního trhu Evropské 

unie. Návrhy legislativních aktů připravuje Evropské komise. Ty jsou konzultovány se 

zástupci členských států na úrovni pracovních skupin, poradních expertních výborů a 

stálých expertních výborů. Všechny návrhy Evropská komise zveřejňuje na svých

internetových stránkách. Návrh je následně projednáván v Radě Evropské unie a 

v Evropském parlamentu ve výboru ECON, jehož výstupem je schválená zpráva 

výboru. V Radě se návrh projednává v pracovních skupinách tvořených se zástupců 
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států. Je spíše výjimkou, že by členské státy s návrhem Evropské komise 

souhlasily. Ve většině případů se tak upravené znění návrhu předkládá ke 

schválení v podobě obecného přístupu Výborem COREPER a následně Radou ve 

složení ECOFIN. Obecný přístup Rady a zpráva výboru Evropského parlamentu jsou 

podkladem do trialogů mezi Evropskou komisí, Evropským parlamentem a Radou, 

kde se dojedná kompromisní znění návrhu, které je pak spíše už formálně schváleno 

Radou a Evropským parlamentem a následně publikováno ve Úředním věstníku

Evropské unie. 

Hlavními evropskými prameny práva v oblasti finančního trhu jsou nařízení a 

směrnice. Nařízení je závazné ve všech jeho částech a platí v okamžiku vstupu v 

platnost bezprostředně ve všech členských státech. Nařízení je obecně závazný 

právní předpis. Slovo závazný neznamená, že právní akt obsahuje pouze zákaz, 

protože může rovněž zakládat práva svým adresátům. Jak soud Evropské unie 

judikoval v případu Koniklijke Scholten Honig37, obecná závaznost nařízení znamená, 

že je aplikovatelné na objektivně určené skutkové podstaty a způsobuje právní 

následky pro obecně a abstraktně definované skupiny osob. Nařízení se odlišuje 

svou závazností od doporučení a stanovisek a závazností ve všech svých částech od 

směrnice. Směrnice stanoví určitá pravidla, která jsou ve lhůtě v ní stanovené 

prováděny členskými státy, pro které je závazná ve formách a prostředky 

vnitrostátního práva. Až implementací členskými státy do jejich vnitrostátního 

právního řádu se směrnice aplikuje. Vnitrostátní orgány používají vnitrostátní 

předpisy, ve kterých je směrnice transponovaná, nikoli však směrnici samotnou. 

Směrnice zavazuje pouze členské státy. Je závazná co do výsledku, kterého má být 

dosaženo, zatímco formy a prostředky jsou ponechány na volbě členského státu. Její 

závaznost se vztahuje na výsledek, kterým je její provedení do vnitrostátního 

právního řádu ve stanovené lhůtě. Jak bylo judikováno v případu Colson38, národní 

právo je nutné vykládat s přihlédnutím k dikci a účelu směrnice.    

Evropské předpisy jednak vymezují subjekty oprávněné poskytovat finanční 

služby a dále stanoví podmínky podnikání na finančním trhu. Směrnice stanoví 

požadavky týkající se charakteru finančních institucí, úpravu výkonu dohledu nad 

finančními institucemi, pravomoci dozorových orgánů včetně jejich vzájemné 
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Koniklijke Scholten Honig N.V. proti Radě a Komisi ES (věc 101/76), dostupné na: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61976CJ0101:EN:PDF
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von Colson a Kamann (věc 14/83), dostupné na: 
http://curia.europa.eu/arrets/TRA-DOC-CS-ARRET-C-0014-1983-200407000-05_00.html
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neposlední řadě i procesní pravidla přístupu na trh.

směrnic vyplývá požadavek na hladké fungování vnitřního trhu 39

v souvislosti s právem usazování a volného pohybu služeb, proto směrnice obsahují 

úpravu činností subjektů finančního trhu. Směrnice rovněž požadují efektivní výkon 

dohledu, jehož zásady, vydání úředního povolení a zásady vzájemného uznávání a 

dozoru domovského členského státu jsou shodné napříč finančním trhem 40 .

Vzájemná spolupráce dohledových orgánů a výměna informací je další důležitou 

oblastí v souvislosti s rozvojem přeshraničních činností a zajištěním stability celého 

finančního systému 41 . Obecná úprava dohledu v jednotlivých směrnicích je 

v zásadě shodná. Směrnice stanovují povinnost podrobit upravené činnosti 

úřednímu povolení, povinnosti kontrolovaných subjektů poskytovat 

příslušným orgánům informace potřebné k výkonu dohledu a vzájemné 

spolupráce mezi příslušnými orgány v rámci Evropské unie. Způsob vydávání 

povolení k činnosti zpravidla není upraven. Jsou však stanoveny lhůty 

pro vydání rozhodnutí a pro oznamování skutečností s tím souvisejících.

V určitých oblastech úpravy existují rozdíly. 42  Konkrétní pravomoci dohledových

orgánů směrnice většinou neuvádějí43, výjimečně obsahují výslovné ustanovení o 

cílech a zásadách dohledu, například v článku 27 a násl. směrnice Solventnost II. 

Podrobněji je upravena spolupráce mezi dozorovými orgány, vzájemná výměna 

informací sloužících k výkonu dozoru mezi nimi, rozdělení dohledu mezi domovské a 

hostitelské dozorové orgány a v souvislosti s tím i povinnost mlčenlivosti a zacházení 

s informacemi při jejich výměně. Při přípravě nových směrnic je stále častěji 

prosazován princip maximální harmonizace, který členské státy omezuje, aby
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 Např. preambule směrnice č. 2006/48/ES o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu, 
odst. 22 – „Hladké fungování vnitřního bankovního trhu vyžaduje nejen právní normy, ale též úzkou a 
pravidelnou spolupráci a podstatně zdokonalenou konvergenci regulačních postupů a postupů 
dohledu mezi příslušnými orgány členských států.“
40

 Např. odst. 22 preambule směrnice č. 2004/39/ES o trzích finančních nástrojů, odst. 10 preambule 
směrnice č. 2006/48/ES o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu
41

 Např. odst. 63 preambule směrnice č. 2004/39/ES o trzích finančních nástrojů
42

 Lhůty se pohybují od 1 měsíce (zpravidla sdělení záměru zřídit pobočku či jinak vstoupit na trh ES 
a výměna informací s tím spojených, a to i mezi dozorovými orgány; např. v čl. 148 směrnice 
2009/138/ES, Solvency II) do 6 měsíců (lhůta k vydání úředního povolení, resp. ke sdělení, jak bylo o 
žádosti o povolení rozhodnuto; např. v čl. 25 směrnice 2009/138/ES, Solvency II). Při procesu vstupu 
na trh ES jsou pro vzájemnou výměnu údajů o vstupujících subjektech mezi domovskými 
a hostitelskými orgány dohledu stanoveny lhůty kratší, a to dvou a tříměsíční; v takto stanovených
lhůtách musí být vstupujícímu subjektu oznámeno předání, resp. nepředání požadovaných informací 
(viz např. čl. 146 směrnice č. 2009/138/ES, Solvency II).
43

 Obecně je stanoveno především možnost za stanovených okolností odejmout povolení, udělovat 
předběžná, bezpečnostní, nápravná a sankční opatření, kontroly na místě či vyžadování informací po 
kontrolovaných subjektech sloužících k výkonu dohledu. 
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osobám ukládali v národním právu jakékoli povinnosti navíc, než co 

Mám za to, že tento přístup není příliš ideální, protože 

členským státům neumožňuje zohlednit specifické potřeby svých trhů.

Finanční krize rozpoutala obsáhlou diskuzi ohledně nových regulatorních 

opatřeních na úrovni EU, která by přispěla k eliminaci obdobných krizí v budoucnu či 

která by omezila jejich negativní dopady na nezbytné minimum. Jedním z těchto 

opatření byl i návrh reformy dohledu nad finančním trhem v EU. 

V práci budu používat pojem finanční krize, proto považuji za vhodné tento 

pojem blížeji osvětlit. Poměrně podrobně definuje finanční krizi Musílek44, který jí 

rozumí výrazné zhoršení většiny finančních ukazatelů, což se projevuje 

nedostatečnou likviditou finančního systému, rozsáhlou insolvencí finančních institucí, 

výrazným poklesem hodnoty finančních a nefinančních aktiv a podstatným snížením 

rozsahu alokace úspor ve finančním systému. Základními příčinami finanční krize 

jsou nadměrná úvěrová expanze, špatná makroekonomická politika, splasknutí 

cenové bubliny, hospodářské cykly a strukturální problémy.

Mám za to, že pro lepší pochopení následující části práce, je na místě se 

blíže seznámit s konkrétními důvody finanční krize, která se později stala krizí 

hospodářskou. Krize finančního trhu započala v roce 2008 v USA na hypotečním 

trhu. Příčinou byly hypotéky pro méně bonitní klienty a nezodpovědný přístup bank 

při poskytování úvěrů méně bonitním klientům. Na americkém nemovitostním trhu se 

vytvořila cenová bublina, která následně splaskla. Americká centrální banka 

postupně začala zvyšovat úrokové sazby. Méně bonitní dlužníci začali mít potíže se 

splácením hypoték. Poskytovatelé hypotečních úvěrů sekuritizovali45 tyto úvěry, čímž 

se zbavili rizika. Velké finanční instituce je nakoupily a následně vydaly cenné papíry 

kryté výnosem z peněžních toků z hypotečních úvěrů, které si koupili investoři 

z celého světa. Výše zmíněné cenné papíry měly vysoký rating. Jejich hodnota však 

začala klesat. Mezi bankami začala panovat nejistota, protože nevěděly, kdo utrpěl 

jaké ztráty. Snížila se jejich vzájemná důvěra a přestávaly si navzájem půjčovat. 

Krize likvidity může mít negativní dopad na ekonomiku. Původně finanční krize se tak 
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Musílek, P. Analýza příčin a důsledků České finanční krize. Výzkumná studie. 2004. s. 5-15.
45

 Sekuritizace je proces, ve kterém je ze souboru objemově menších a zpravidla i méně likvidních 
aktiv vytvořen obchodovatelný cenný papír. Proces sekuritizace spočívá ve shromáždění aktiv s 
podobnou charakteristikou a emisi dluhového cenného papíru, jehož výnos je zajištěn hodnotou či 
hotovostními toky podkladových aktiv.
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stala krizí hospodářskou. Někteří ekonomové ji předvídali a poukazovali na 

rozdílů mezi bezpečnými a rizikovými aktivy a na velké zadlužování. Investoři 

tomu však nevěnovali velkou pozornost. 

Vzhledem k tomu, že americká ekonomika je významná pro vývoj celosvětové 

ekonomiky, krize se přenesla i do dalších zemí, Evropu nevyjímaje. Jednotlivé 

orgány dohledu reagovaly na finanční krizi různým způsobem. Jednalo se o zásahy 

jak bezprostřední, tak dlouhodobějšího charakteru. Mezi bezprostřední opatření lze 

zahrnout poskytnutí návratné finanční výpomoci největším finančním institucím, 

omezení nebo zákazy velkých transakcí spekulativní povahy nebo omezení výplaty 

manažerských odměn. Opatření dlouhodobější povahy mohou spočívat v omezení 

vzniku finančních rizik, zejména systémového rizika.

Na úrovni Evropské unie se proto začalo stále více diskutovat o tom, jak 

se něčemu podobnému do budoucna vyvarovat. Přezkoumáním příčin krize 

byla pověřena skupina expertů pod vedením Jacquese de Larosièra. Jedním 

z výsledků této diskuze byl návrh na zdokonalení evropského systému dohledu nad 

finančním trhem v EU. De Larosièrova zpráva se stala podkladem pro návrhy 

Evropské komise, která předložila v roce 2009 soubor pěti nařízení a směrnici 

Omnibus I, která obsahuje změny sektorové legislativy, které bude třeba učinit 

v souvislosti se vznikem nových Evropských orgánů dohledu. Tato problematika je 

blíže rozebrána v následujících subkapitolách. V roce 2011 Evropská komise 

předložila Radě návrh směrnice Omnibus II, o níž je rovněž podrobněji pojednáno 

dále.

S výkonem dohledu souvisí otázky krizového řízení. V červnu 2012 předložila 

Evropská komise návrh směrnice zřizující rámec pro ozdravení a řešení krizí 

úvěrových institucí a obchodníků s cennými papíry 46 , jejímž cílem by mělo být 

zabránit opakování záchrany bank z veřejných prostředků a přesunout tyto náklady 

na jejich majitele a věřitele. Vzhledem k tomu, že se jedná o politicky velice citlivé 

téma, návrhu předcházelo mnoho diskuzí. Návrh stanoví preventivní a dohledová 

opatření, která by měla zajistit řešení krizí některých finančních institucí v případě 

nebezpečí nebo faktického stavu úpadku, což ve svém důsledku bude znamenat 

ochranu stability trhů a ochranu veřejných financí. Návrh upravuje jednotlivé fáze 

                                                
46

návrh dostupný na:  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0280:FIN:CS:PDF
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problémů některých finančních institucí, kterými jsou pravomoci orgánů 

v oblasti preventivních opatření, pravomoci k včasnému zásahu a konečné 

fáze řešení krize. Potíže těchto finančních institucí budou řešeny prostřednictvím 

resolučních orgánů pomocí uplatnění nástrojů typu bail-in47 a bridge bank48. Navrhuje 

se, aby v každém členském státě byla zřízena rezoluční autorita, která bude 

oprávněna uplatňovat resoluční pravomoci. Může jí být centrální banka, ministerstvo 

nebo orgán dohledu nad finančním trhem za předpokladu, že dohledové a rezoluční 

pravomoci budou odděleny. Každý subjekt bude mít povinnost sestavit a udržovat 

individuální ozdravný plán k obnovení své stabilní finanční situace v případě jejího 

zhoršení. Ozdravné plány nesmí počítat s mimořádnou finanční pomocí veřejného 

sektoru a budou posuzovány orgány dohledu. Skupiny budou muset orgánu dohledu 

na konsolidovaném základě předložit k posouzení skupinový ozdravný plán. Dále 

musí rezoluční orgány ve spolupráci s orgány dohledu sestavit plány pro řešení 

krizových situací pro každou finanční instituci, resp. v případě skupiny skupinový 

rezoluční orgán sestavit skupinový plán. Podstatou rezoluce je zásah v případě 

nebezpečí úpadku finanční instituce, kdy neexistuje šance na nápravu a zásah je ve 

veřejném zájmu. Rezolučními nástroji jsou prodej podniku, jeho části nebo majetku, 

„překlenovací banka“49, rozdělení majetku a odpis dluhu. Návrh ukládá členským 

státům zajistit, aby mateřská společnost a její dceřiné společnosti mohly uzavřít 

dohodu umožňující poskytnutí finanční pomoci jakékoli ze stran dohody, která se 

dostane do finančních obtíží, tzv. vnitroskupinová podpora. Dohoda může být 

uzavřena, pokud rezoluční orgán usoudí, že žádná ze stran dohody neporušuje 

kapitálové požadavky. Finanční pomoc může být poskytnuta pouze v případě, že 

pomůže při řešení finančních potíží finanční instituce, která pomoc obdrží a zároveň 

neohrozí likviditu a solventnost instituce, která pomoc poskytuje. Společnost, která 

žádá o poskytnutí pomoci, musí informovat orgán dohledu a EBA. Orgán dohledu 

může následně odepřít souhlas nebo omezit rozsah poskytované pomoci, pokud se 

domnívá, že podmínky pro poskytnutí pomoci nejsou naplněny. Navrhovaný rámec 

krizového řízení bude financován na základě ex ante vybíraných rizikově vážených 

příspěvků bank. Navrhuje se ustavit EBA jako rozhodce sporů mezi orgány 

členských států během všech fází krizového řízení.
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např. konverze majetku akcionářů a pohledávek věřitelů v rámci resoluce
48

banka zvláštního určení
49

 the bridge bank tool, tj. převod podniku nebo určitých aktiv či pasiv finanční instituce bez souhlasu 
valné hromady na „bridge institution“, která je vlastněna veřejným subjektem
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za to, že některé body návrhu by ve svém důsledku znamenaly pro 

ČR omezení možností dohledu nad českým finančním trhem a řízení 

finanční stability. Za zachování finanční stability je odpovědný každý členský 

stát. Pokud by tyto pravomoci byly ČR odejmuty, měla by být odejmuta 

odpovědnost za zachování finanční stability. Co se týká otázky 

vnitroskupinové podpory, nepovažuji ho za příliš výhodný pro ČR, neboť český 

bankovní sektor je tvořen převážně dceřinými subjekty evropských mateřských 

společností. Jeho stabilita by mohla být vážně narušena vzhledem k v návrhu 

velice obecně specifikovaných vnitroskupinových zárukách a případných 

transferech aktiv. Poskytnutí podpory totiž může mít zásadní vliv na finanční 

stabilitu subjektu poskytujícího podporu a na stabilitu členského státu. 

Vzhledem k tomu, že členské státy mají povinnost dohlížet na svojí finanční 

stabilitu a bezpečnost vkladů na svém území, dohody o podpoře a podmínkách 

výplaty půjček by měly podléhat pravomoci příslušného národního orgánu. 

Stejně tak dalším krokem omezujícím odpovědné národní orgány v možnosti 

uplatňovat adekvátní opatření v rámci jejich jurisdikce je role EBA jako 

vykonavatele závazné mediace. Přenesení rozhodovacích pravomocí v procesu 

krizového řízení na EBA by bylo opodstatněné, pokud by na EBA byla rovněž 

přenesena oprávní odpovědnost vůči dotčeným subjektům, tj. akcionářům, 

věřitelům, členským státům.      

3.1 Lamfalussyho proces

 Původní úprava dohledu na evropské úrovni spočívala zejména na spolupráci 

výborů druhé a třetí úrovně tzv. Lamfalussyho procesu50. V roce 2000 Rada EU 

ustavila Výbor moudrých pro regulaci evropských trhů s cennými papíry vedenou 

baronem Lamfalussym, jehož úkolem bylo zanalyzovat mechanismy regulace 

kapitálových trhů a navrhnout jejich případné změny. Výbor ve své závěrečné zprávě 

navrhl zřídit čtyřstupňový mechanismus přijímání, schvalování a kontroly 

implementace právních předpisů v oblasti cenných papírů v Evropské unii. Následně 

v březnu 2001 Rada EU přijala rezoluci, jejíž součástí bylo vytvoření čtyřstupňového
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čtyřstupňový regulatorní mechanismus; systém orgánů a postupů prostřednictvím kterých vznikají 
regulatorní pravidla pro finanční trh v EU    
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 přijímání, schvalování a kontroly implementace regulatorních předpisů

evropské úrovni, pro který se vžilo označení Lamfalussyho proces. 51

Lamfalussyho proces zahrnuje tvorbu právních předpisů pro finanční trh na evropské 

úrovni, jejich transpozici do národních právních řádů, jejich praktickou implementaci 

a aplikaci. Ačkoli byla koncepce původně zaměřena na oblast kapitálového trhu, 

po kladných zkušenostech začala být následně aplikována i v sektoru 

bankovnictví a pojišťovnictví.

Tzv. „úroveň 1“ zahrnuje legislativu Evropského parlamentu a Rady, zejména 

směrnice a nařízení, která určuje základní principy regulace. Součástí prováděcích 

předpisů na tzv. „úrovni 2“ jsou detailnější technická ustanovení k primární legislativě 

přijaté Evropskou Komisí, například prováděcí směrnice. Evropská komise se před 

tím, než přijme nějaké opatření, radí s regulatorními orgány jednotlivých členských 

států. Tento dialog probíhá v rámci sektorových výborů. Dohledové orgány členských 

států jsou dle sektorů organizovány ve výborech na tzv. „úrovni 3“. Výbory mohou 

přijímat technické standardy, které však nejsou pro členské státy závazné, týkající se 

sblížení postupů dohledové praxe. Na tzv. „úrovni 4“ je Evropská komise, která 

provádí následnou kontrolu a vymáhá správnou aplikaci.52

Pokud bych měla zhodnotit Lamfalussyho proces ve vztahu 

k institucionálnímu uspořádání dohledu, lze konstatovat, že akceptoval

sektorový model uspořádání. Na třetí úrovni fungovaly tři sektorové výbory53. 

Bral v úvahu i institucionální uspořádání států bez integrovaného systému 

regulátorů. Při přípravě stanovisek jednotliví regulátoři spolupracovali a 

následně zastávali jednotné stanovisko. Byl respektován princip subsidiarity, 

otázka institucionálního uspořádání dohledu nad finančním trhem byla tedy 

ponechána na členských státech.

V rámci reformy dohledu došlo jak k některým institucionálním změnám, tak i 

v rozdělení pravomocí. Na místo poradních orgánů na „úrovni 3“ vznikl Evropský 

systém orgánů dohledu 54  (tzv. mikro dohled), který je tvořen národními orgány 
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Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/1/ES ze dne 9. března, kterou se mění směrnice 
Rady 73/239/EHS, 85/611/EHS, 91/675/EHS, 92/49/EHS a 93/6/EHS a směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 94/19/ES, 98/78/ES, 2000/12/ES, 2001/34/ES, 2002/83/ES a 2002/87/ES za 
účelem zavedení nové organizační struktury výborů pro finanční služby
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Jílek J., Finanční trhy a investování, GRADA Publishing, Praha 2009, str. 154 a násl.  
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Výbor evropských dozorových orgánů nad kapitálovým trhem, Výbor evropských orgánů 
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a třemi novými evropskými orgány dohledu55, které vznikly transformací 

třetí úrovně Lamfalussyho struktury. Evropské orgány dohledu mají oproti 

svým předchůdcům právní subjektivitu a některé nové pravomoci. Detailněji je o nové 

dohledové struktuře pojednáno v následující kapitole.

3.2 Uspořádání dohledu od 1.1.2011

V souvislosti s nedávnou krizí na finančních trzích, která měla závažné 

dopady na reálnou ekonomiku se začalo diskutovat o tom, jak obdobné krizi do 

budoucna předejít. Sílilo přesvědčení, že dohledové uspořádání nad finančním 

trhem v Evropské unii není dostačující a musí být upraveno tak, aby více 

odráželo realitu jednotného trhu. V návaznosti na tyto diskuze byla na podzim roku 

2008 pověřena skupina expertů pod vedením Jacquese de Larosièra přezkoumáním 

příčin finanční krize. Jejím výsledkem byla v únoru 2009 tzv. de Larosièrova zpráva56, 

která obsahovala návrhy na zdokonalení evropského systému dohledu nad 

finančním trhem. 

V úvodu zprávy jsou analyzovány příčiny krize, zejména makroekonomické. Je 

v ní řečeno, že nízká úroková sazba a přebytek likvidity přispěly ke krizi na 

hypotečním trhu v USA. Svůj podíl na krizi však měl podle zprávy i nedostatečný risk 

management, nevěrohodné výsledky hodnocení ratingových agentur a selhání řízení 

a správy společností spočívající v neznalosti složitých finančních produktů a rizicích 

s nimi spojených. V návaznosti na tuto zprávu vznikl akční plán reformy finančních 

trhů57, který stanovil mimo jiné základní principy nového uspořádání dohledu. Systém 

dohledu měl podle něj začít fungovat již v průběhu roku 2010, což jak se ukázalo, 

byly plány vskutku ambiciózní. De Larosièrova zpráva se stala podkladem pro 

sdělení Evropské komise58 týkající se možných budoucích změn režimu na ochranu 

finanční stability na evropské úrovni. Následně v červnu 2009 Rada ECOFIN a 

Evropská rada určily politické mantinely reformy. V září 2009 Evropská komise 
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soubor celkem pěti nařízení 59 . Dohled na úrovni EU je postaven na 

-úrovni a dohled na mikro-úrovni. 

Soubor legislativních návrhů reformy dohledu se schvaloval kvalifikovanou 

většinou s výjimkou nařízení o pověření Evropské centrální banky zvláštními úkoly, 

které se týkají fungování Evropské rady pro systémová rizika. Toto nařízení se 

schvalovalo jednomyslně.                

V návaznosti na reformu dohledu byla přijata směrnice Omnibus I60. Směrnice 

obsahuje souhrn změn sektorové legislativy souvisejících se vznikem nově 

vytvořených orgánů a jejich pravomocí, zejména určení oblastí pro vydávání 

technických standardů a vymezení oblastí pro závazné řešení sporů. Pro změny 

stávajících směrnic v oblasti finančních služeb byla jako nejvhodnější zvolena forma 

aktu stejné právní síly, tedy směrnice, jejíž právní základ je shodný s právním 

základem směrnic, které mění. Transpoziční lhůta směrnice byla 31. prosince 2010. 

Směrnice byla transponována do českého právního řádu zákonem č. 37/2012 Sb.61, 

a to tak, že byly jednotlivé sektorové zákony novelizovány. V lednu 2011 Komise 

předložila Radě návrh směrnice Omnibus II 62 , která má přizpůsobit stávající 

evropskou legislativu na fungování Evropského systému dohledu nad finančním 

trhem, stanovit právní základ uplatňování pravomocí Evropského orgánu pro 

pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění a Evropského orgánu pro cenné 

papíry a trhy, zajistit harmonizaci pravidel aplikovaných v oblasti finančních trhů 
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Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1092/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o 
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možnosti vytvářet návrhy technických norem a zjednodušit sdílení 

Směrnice stanoví právní základy pro vytváření a přijímání technických 

norem, stanoví oblasti, v nichž evropské orgány dohledu mohou uplatňovat svoji 

pravomoc k urovnávání sporů mezi národními orgány dohledu a zavádí změny 

související se zahájením činnosti evropských orgánů dohledu, například nahrazuje 

odkazy na výbory třetí úrovně odkazy na evropské orgány dohledu a vytváří 

předpoklady pro výměnu informací

Při projednávání návrhů v Evropském parlamentu poslanci prosadili, aby 

ESAs získaly celkem rozsáhlé pravomoci v oblasti hodnocení a monitorování 

systémového rizika, záručních systémů a fondů pro řešení problémů finančních 

institucí. Mám za to, že tyto oblasti netvoří součást dohledového rámce, ale 

pouze souvisí s dohledem nad finančními trhy, proto by neměly být upraveny 

v nařízeních týkajících se dohledu.

Co se týká reformy dohledu jako celku, domnívám se, že jejím přínosem 

je zejména zkvalitnění systému dohledu na úrovni Evropské unie

prostřednictvím posílení spolupráce mezi jednotlivými dohledovými orgány.

Rovněž je lépe zohledněna realita jednotného finančního trhu, kde mnoho finančních 

institucí působí současně ve více členských státech. Mám za to, že pozitivem je také 

pravomoc evropských orgánů stanovit soubor jednotných pravidel a zajistit, aby je 

národní orgány dohledu aplikovaly a možnost přijmout závazná opatření proti těm 

národním orgánům dohledu, které je nebudou aplikovat. Evropské orgány mohou

závazně rozhodovat spory mezi národními orgány dohledu vzniklé v souvislosti 

s přeshraničně působícími finančními institucemi. Pokud vzniknou problémy na 

finančních trzích s potenciálem ohrozit fungování nebo finanční stability v EU, 

evropské orgány disponují širokou koordinační rolí. 

Na druhé straně však legislativní balíček přináší podle mého názoru řadu 

úskalí. Jedním z nich je, že nařízení svěřují evropským dohledovým orgánům 

rozsáhlé pravomoci, které v určitých případech prolamují pravidlo, podle něhož 

každodenní dohled nad finančními institucemi provádí národní orgán dohledu, který 

zná specifika jednotlivých národních trhů a je bezprostředně blízko dohlížené instituci. 

Jako příklad bych uvedla pravomoc ESAs vydat rozhodnutí adresované přímo 

jednotlivým finančním institucím. Možné problémy by podle mého názoru mohly 
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vzniknout v oblastech, kde rozhodovací pravomoc evropských 

jejich fiskální odpovědností.

Pravomoc vydávat rozhodnutí adresovaná přímo finančním institucím vidím 

jako opodstatněné pouze v případě porušení práva Evropské unie, kde tento 

mechanismus může působit jako efektivní nástroj nápravy. Domnívám se, že 

v případě rozhodování sporů mezi národními orgány dohledu nejsou 

rozhodnutí adresovaná přímo finančním institucím v souladu s principem 

subsidiarity a proporcionality 63 . Zavedení takové pravomoci spíše sníží 

efektivitu dohledu, povede ke zmatečnosti, protože nebude zřejmé, kdo je za co 

odpovědný, což může ve svém důsledku vést až ke snížení právní jistoty. 

3.2.1 Makrodohled

Nedávno provedenou reformou dohledu byl vytvořen systém dvou pilířové 

struktury, jejímž cílem je zajistit lepší vzájemnou interakci obezřetnostního dohledu 

na makro a mikroúrovni. Dohledovým orgánem na makroúrovni je Evropská rada pro 

systémová rizika. Jejím úkolem je monitorovat a posuzovat případná rizika 

ohrožující finanční stabilitu Evropské unie vyplývající z makroekonomického 

vývoje a vývoje finančního systému. Nemá právní subjektivitu. Evropská rada pro 

systémová rizika je úzce propojena s Evropskou centrální bankou, jejíž prezident je 

prezidentem Evropské rady pro systémová rizika. Hlavní rozhodovací pravomoci má 

generální rada, kde právo hlasovat mají prezident a viceprezident Evropské centrální 
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princip subsidiarity je upraven v čl. 5/3 Smlouvy o Evropské unii „Podle zásady subsidiarity jedná 
Unie v oblastech, které nespadají do její výlučné pravomoci, pouze tehdy a do té míry, pokud cílů 
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Orgány Unie uplatňují zásadu subsidiarity v souladu s Protokolem o používání zásad subsidiarity a 
proporcionality. Vnitrostátní parlamenty dbají na dodržování zásady subsidiarity v souladu s postupem 
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pravomoc. Důvody pro závěr, že cílů EU lze lépe dosáhnout prostřednictvím EU, musí být 
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komparativní test účinnosti. Tím se zjistí, zda členské státy mají prostředky k dosažení příslušných 
cílů. Druhým krokem je test lepší účinnosti EU nebo také test z přidané hodnoty, který znamená, že 
EU musí prokázat účinnější řešení. princip proporcionality je upraven v čl. 5/4 Smlouvy o Evropské 
unii „Podle zásady proporcionality nepřekročí obsah ani forma činnosti Unie rámec toho, co je 
nezbytné pro dosažení cílů Smluv. Orgány Unie uplatňují zásadu proporcionality v souladu 
s Protokolem používání zásad subsidiarity a proporcionality.“ Soud Evropské unie v této souvislosti 
v případu Schrader (265/87) judikoval, že „podle této zásady jsou legální jen ta opatření ukládající 
jednotlivcům povinnosti, která jsou k dosažení svých cílů adekvátní a nutná a jsou použita přípustným 
způsobem. Jestliže existuje výběr mezi několika vhodnými opatřeními, je třeba volit nejméně 
zatěžující; dále musí uložené povinnosti být v přiměřeném poměru k požadovaným cílům“.
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trálních bank členských států Evropské unie, zástupce Evropské 

, předsedové Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy, Evropského orgánu 

pro bankovnictví a Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní 

pojištění, předseda a oba místopředsedové poradního vědeckého výboru a předseda 

poradního technického výboru.

Evropská rada pro systémová rizika sbírá a analyzuje relevantní informace 

identifikuje rizika, může vydat varování a doporučení týkajících se odvrácení hrozby 

a následně monitorovat výsledky provedených opatření. Ačkoli ESRB nemá 

pravomoc přijímat závazná rozhodnutí, domnívám se však, že její doporučení 

budou všeobecně akceptována a tento orgán bude fungovat jako morální 

autorita, protože jejími členy jsou vysocí představitelé dohledových orgánů.

Orgány Evropské rady pro systémová rizika je generální rada, která je hlavním 

rozhodovacím orgánem. Předseda a místopředseda jsou voleni na pět let. Dalším 

orgánem je řídicí výbor, který asistuje generální radě přípravou zasedání, podkladů a 

monitorováním práce. Je složen z předsedy a místopředsedy Evropské rady pro 

systémová rizika, předsedů Evropských orgánů dohledu, předsedy EFC, zástupce 

Evropské komise a pěti dalších členů generální rady. Poradní technický výbor má 

poradní funkci a je složen ze zástupců národních centrálních bank, Evropské 

centrální banky, orgánů dohledu jednotlivých členských států, dvou zástupců 

Evropské komise a jednoho zástupce EFC. Funkci sekretariátu vykonává Evropská 

centrální banka, která zajišťuje analytické, statistické, administrativní a logistické 

zázemí Evropské radě pro systémová rizika. 

Cílem ustavení tohoto orgánu by mělo být zajištění sledování a 

vyhodnocování rizik ohrožujících stabilitu finančního trhu jako celku. Podle 

mého názoru pro objektivní hodnocení případných rizik a vydávání doporučení 

je nezbytnou podmínkou nezávislost tohoto orgánu. V rámci zajištění 

důvěryhodnosti Evropské rady pro systémová rizika by proto mělo být její 

postavení co nejvíce nezávislé. Myslím si, že je nezbytné klást velký důraz na 

důvěrnost informací a s daty nakládat obezřetně a efektivně a na nutnost 

minimální administrativní zátěže jak pro orgány dohledu jednotlivých 

členských států, tak pro finanční instituce. Proto by měla Evropská rada pro 

systémová rizika získávat co nejvíce informací od Evropských orgánů dohledu 
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 a na orgány dohledu členských států se obracet jen 

ch případech.

3.2.2 Mikrodohled

Dohled na mikroúrovni provádí Evropský systém orgánů dohledu, který se 

skládá z národních orgánů dohledu a Evropských orgánů dohledu (Evropský orgán 

pro bankovnictví, Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní 

pojištění a Evropský orgán pro cenné papíry a trhy). Tyto evropské orgány vznikly 

transformací výborů třetí úrovně Lamfalussyho procesu 64 . Evropské dohledové 

orgány mají nově oproti svým předchůdcům právní subjektivitu a získaly některé 

nové pravomoci – mají pravomoc vytvářet normy rozpracovávající technické detaily 

základních legislativních aktů, mohou přijmout závazné, přímo aplikovatelné 

rozhodnutí adresované konkrétní finanční instituci, pokud se příslušný orgán odchýlí 

od pravidel stanovených právem EU a k nápravě nedojde ani po intervenci Evropské 

komise, dále úzce spolupracují s Evropskou radou pro systémová rizika v oblasti 

výměny dat, sbírají a zjišťují veškeré informace potřebné k výkonu svých kompetencí, 

monitorují a vyhodnocují vývoj finančních trhů a upozorňují na případná rizika. 

Evropský orgán dohledu může rozhodnout o krizovém opatření v případě vyhlášení 

nouzového stavu, které bude provedeno orgány dohledu na národní úrovni, dále má 

pravomoc přijmout závazné rozhodnutí k vyřešení sporu mezi národními orgány 

dohledu, které se nevyřešilo mediací. V kolegiích dohledových orgánů jsou 

zastoupeni zástupci evropských dohledových orgánů jako pozorovatelé a 

zprostředkovatelé výměny informací, aby napomáhaly fungování kolegií. Evropské 

dohledové orgány přispívají k vytváření evropské dohledové kultury, identifikaci 

oblastí, které mohou být v rámci výkonu dohledu delegovány, provádění 

srovnávacího hodnocení činností (tzv. peer review) dohledové praxe jednotlivých 

národních orgánů dohledu. Dále jsou kontaktním místem pro orgány dohledu ze 

třetích zemí a mezinárodních organizací a mají poradní roli vůči Radě a Evropskému 

parlamentu, kterým dávají doporučení.

Evropské orgány dohledu mají nezanedbatelnou roli v oblasti ochrany 

retailových klientů. Prosazují zajištění průhlednosti, jednoduchosti a férových 
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na finančním trhu. Shromaždují a analyzují spotřebitelské trendy a 

o nich zprávy za účelem zajištění stejné úrovně ochrany klienta bez 

ohledu na místo prodeje nebo prodávaný produkt. Pokud zjistí, že některé 

produkty mohou představovat závažné ohrožení retailových klientů, mohou 

vydat varování.

Organizační uspořádání jednotlivých orgánů je identické. Nejdůležitější 

postavení má rada, kde právo hlasovat mají pouze reprezentanti národních orgánů 

dohledu členských států. Správní rada, pracovní komise a panely zajišťují běžnou 

činnost orgánů. Celoevropské orgány dohledu jsou financovány z příspěvků 

národních orgánů dohledu, dotací z rozpočtu Evropské unie a jednorázových 

poplatků placených účastníky trhu. Společné orgány zajišťují sektorově 

harmonizovaný přístup celoevropských orgánů dohledu. Jedná se o Společný výbor 

evropských orgánů dohledu65, který koordinuje finanční konglomeráty, účetnictví a 

audit, emailové investiční produkty a boj proti praní špinavých peněz. Odvolací 

senát66  má šest členů a šest náhradníků jmenovaných na pět let, jejich funkční 

období může být jednou prodlouženo. Odvolací senát o odvolání fyzických a 

právnických osob a národních orgánů dohledu proti rozhodnutím celoevropských 

orgánů dohledu. Proti rozhodnutí odvolacího senátu je možné podat žalobu u 

Soudního dvora Evropské unie.

Cílem reformy finančního dohledu je i zavedení dohledových pravidel na 

úrovni EU doprovázených výkladovými pokyny, které by národní orgány 

dohledu používaly při přijímání individuálních rozhodnutí při výkonu dohledu. 

Tím by měl být zajištěn jednotný výklad evropských předpisů.

Nyní bych se chtěla detailněji zmínit o jednotlivých orgánech. Nejdetailněji 

pojednám o Evropském orgánu pro bankovnictví. Působnost i struktura ostatních 

dvou orgánů je totiž podobná, proto nepovažuji za účelné u každého se příliš 

rozepisovat, abych se neopakovala. Hlavním rozdílem je sektor, ve kterém ten který 

evropský orgán operuje. Evropský orgán pro bankovnictví je nezávislým poradním 

orgánem Evropského parlamentu, Rady a Komise. Nahradil Evropský bankovní 

výbor. Má právní subjektivitu a sádlí v Londýně. Financován je z 60% z příspěvků 

členských států a z 40% z prostředků Evropské unie. Orgány Evropského orgánu pro 
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jsou rada orgánů dohledu, správní rada v čele s předsedou, výkonný 

a odvolací senát. Hlavním rozhodovacím orgánem je rada orgánů dohledu, 

která je složena z vedoucích představitelů orgánů dohledu nad bankovním 

sektorem.v členských státech. V jejím čele je předseda Evropského orgánu pro 

bankovnictví. Jako pozorovatelé se účastní zástupci Evropské komise, Evropského 

orgánu pro systémová rizika, Evropské centrální banky, Evropského orgánu pro 

pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění a Evropského orgánu pro cenné 

papíry a trhy. Rada orgánů dohledu rozhoduje prostou většinou. Oproti tomu 

kvalifikovanou většinou rozhoduje u aktů obecné povahy, prováděcích technických 

norem, obecných pokynů a doporučení, rozpočtu a žádosti členského státu o přezku 

rozhodnutí Evropského orgánu pro bankovnictví o dočasném zákazu nebo omezení 

určité finanční činnosti. Správní rada zajišťuje plnění úkolů Evropského orgánu pro 

bankovnictví a rovněž navrhuje pracovní program činnosti Evropského orgánu pro 

bankovnictví.

Podle nařízení do působnosti Evropského orgánu pro bankovnictví patří 

zlepšení fungování vnitřního trhu, podporu sbližování dohledu, přijímání rozhodnutí o 

zákazu nebo omezení některých finančních činností, které ohrožují řádné fungování 

a integritu finančních trhů nebo stabilitu finančního systému Evropské unie jako celku, 

vyšetřování nedostatečných plnění povinností orgány dohledu členských států, 

závazné urovnání sporů týkajících se přeshraničních situací mezi příslušnými orgány 

členských států, účast v kolegiích orgánů dohledu, provádění srovnávacích 

hodnocení, včasné identifikování trendů, rizik a slabin vyplývajících 

z mikroobezřetnostní úrovně, provádění zátěžových testů, spolupráce na vytvoření 

společných formátů výkaznictví, příprava a konzultace regulačních a prováděcích 

technických norem, které Evropská komise přijme jako prováděcí akty podle čl. 291 

Smlouvy o fungování Evropské unie. Výše uvedený výčet působnosti není 

zdaleka úplný. Jak je vidět, působnost Evropského orgánu pro bankovnictví je 

vskutku široká.  

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy sídlí v Paříži. Tento úřad převzal 

veškeré úkoly Výboru evropských regulátorů cenných papírů (CESR). Mezi jeho 

úkoly patří usilovat o lepší fungování vnitřního trhu, posílení ochrany spotřebitelů, 

podporovat sbližování dohledu a poskytování poradenství dohledovým orgánům 

členských států v oblasti regulace a dohledu nad kapitálovým trhem. V jeho čele stojí 
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, vlastní řízení tohoto orgánu má na starosti výkonný ředitel. Z hlediska 

uspořádání je hlavním rozhodovacím orgánem rada orgánů dohledu. 

Rada je zodpovědná za přijímání stanovisek Evropského orgánu pro cenné papíry a 

trhy, obecných pokynů a doporučení, přijímání rozhodnutí a vydávání technických 

norem a poskytování poradenství pro orgány Evropské unie. Členy této rady jsou 

předseda, zástupci orgánů dohledu nad kapitálovým trhem jednotlivých členských 

států, zástupce Evropské komise, Evropské centrální banky, Evropské rady pro 

systémová rizika, Evropského orgánu pro bankovnictví a Evropského orgánu pro

pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění. Správní rada složená z předsedy a 

šesti členů rady orgánů dohledu zajišťuje plnění úkolů Evropského orgánu pro cenné 

papíry a trhy. Správní rada se zaměřuje na otázky řízení orgánu, tj. přípravu 

víceletého pracovního programu, rozpočet a personální zdroje.

Vcelku významnou novinkou je, že od července 2011 spadají pod jeho 

dohled i ratingové agentury, které až do té doby nepodléhaly regulaci ani 

dohledu. Každá ratingová agentura, která chce podnikat v Evropské unii, musí 

mít nyní registraci. Cílem této regulace je stanovení pravidel pro 

transparentnost, nezávislost a vnitřní řízení ze strany ratingových agentur, 

neboť svůj podíl nad vznikem finanční krize měly právě ratingové agentury. 

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy tak vykonává dohled nad ratingovými 

agenturami, zejména nad jejich metodikami pro vydávání ratingů. Nesmí však 

zasahovat do obsahu ratingů ani do metod používaných ratingovými agenturami. 

Pokud je zjištěno porušení povinností, Evropský orgán pro cenné papíry a trhy určí 

úředníka, který věc vyšetří a vyhotoví protokol. Na jeho základě Evropský orgán pro 

cenné papíry a trhy rozhodne o uložení pokuty nebo některé ze sankcí jako je 

zrušení registrace ratingové agentury, dočasný zákaz ratingové agentuře vydávat 

ratingy, pozastavení použití ratingů nebo požadavek, aby ratingová agentur ukončila 

porušování povinností. 

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy byl zřízen za účelem sbližování 

v oblasti dohledu nad finančním trhem a tím snižovat regulatorní arbitráž 

vyplývající z odlišných postupů dohledu. Dalším stěžejním úkolem tohoto 

orgánu je, že pracuje na vytvoření jednotných technických norem v oblasti 

kapitálového trhu použitelných na všechny účastníky trhu v Evropské unii a 

vytváření rovných podmínek na tomto trhu. 
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Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění

ve Frankfurtu nad Mohanem. Jeho cílem je usilovat o zlepšení fungování 

vnitřního pojistného trhu, jeho hlavními úkoly jsou předkládání stanovisek orgánům 

EU, příprava pokynů, doporučení a návrhů technických norem, sledování a 

posuzování tržního vývoje na pojistném trhu a v návaznosti na to identifikovat jeho 

rizika a zranitelná místa. Organizační struktura je obdobná jako u dvou výše 

uvedených orgánů. V konkrétní rovině mezi orgány Evropského orgánu pro 

pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění patří rada orgánů dohledu, správní 

rada v čele s předsedou, výkonný ředitel, vnitřní výbory a odborné skupiny a odvolací 

senát. Hlavním rozhodovacím orgánem je rada orgánů dohledu. Vnitřní výbory a 

odborné skupiny jsou zřizovány radou orgánů dohledu. Jejich zřízení je povinné jen u 

urovnání sporů týkajících se přeshraničních situací, jinak je jejich zřízení dobrovolné. 

Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění se podílí na 

činnosti Společného výboru evropských orgánů dohledu, jehož výstupy jsou 

společné postoje.

Za nejvýznamnější pravomoc ESAs považuji pravomoc k vypracování 

technických norem, které jsou na rozdíl od doporučení jejich předchůdců 

evropských výborů dohledových orgánů CEBS, CEIOPS a CESR závazné. Nově 

se technické standardy rozlišují na regulatorní a implementující podle toho, zda 

jsou přijímány ve formě delegovaných 67aktů nebo ve formě implementujících68

aktů, a tím se tedy liší i proces jejich přijímání. Postupně tím dochází 

k posilování evropských orgánů na úkor národních orgánů dohledu. Vzhledem 

k provázanosti jednotlivých finančních trhů členských států Evropské unie je 

sice tento vývoj pochopitelný. Na druhou stranu se však domnívám, že takový 

stav není příliš ideální, protože kdo lépe zná a dokáže lépe analyzovat finanční 

místní trh než národní orgán dohledu. K dalšímu rozšiřování pravomocí 

evropských orgánů dohledu by se tedy mělo postupovat velice opatrně.
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3.3  evropských předpisů do českého právního řádu 

Implementací se rozumí příprava a proces přijímání právních předpisů České 

republiky, zaměřené na dosažení slučitelnosti právního řádu České republiky s 

právem EU, a dalších opatření, která jsou nutná k zajištění řádné aplikace práva 

EU69.

V oblasti finančního trhu se jedná zejména o transpozici směrnic70 a v menší 

míře o adaptaci nařízení71, protože v současnosti je evropská legislativa v této oblasti 

tvořena převážně směrnicemi, výjimkou je nařízení o ratingových agenturách72  a  

nařízení o přeshraničních platbách ve Společenství73 . Do budoucna se však dá 

předpokládat opačná snaha, tedy více nařízení.

V případě, že členský stát nezajistí včasnou a řádnou implementaci 

evropských předpisů, hrozí mu postih ze strany Evropské komise ve formě zahájení 

řízení o porušení Smlouvy tzv. infringement procedure podle čl. 258 SFEU74 (bývalý 

čl. 226 Smlouvy o ES), které může vyústit až v předložení žaloby Soudnímu dvoru 

Evropské unie.  

Adaptací (přizpůsobením) změna právního řádu České republiky, zaměřená 

na zajištění aplikace nařízení 75 . Nařízení přímo upravují práva a povinnosti 

jednotlivců. Podle čl. 249 SFEU jsou přímo použitelná v členských státech. Soudní 

dvůr Evropské unie judikoval přímý účinek nařízení. Podle jeho judikatury vnitrostátní 

prováděcí opatření nejsou přípustná s výjimkou případů, kdy jsou nezbytná76. Přímý 

účinek bych charakterizovala jako určitou vlastnost evropského práva, která je 

způsobilá založit práva a povinnosti jednotlivců v členských státech, kteří se jich 
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 čl. 2 odst. 2 písm. a) Metodických pokynů pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků 
vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii
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čl. 288 SFEU (bývalý článek 249 Smlouvy o ES): „Směrnice je závazná pro každý stát, kterému je 
určena, pokud jde o výsledek, jehož má být dosaženo, přičemž volba formy a prostředků se 
ponechává vnitrostátním orgánům.“
71

 čl. 288 SFEU (bývalý článek 249 Smlouvy o ES): „Nařízení má obecnou působnost. Je závazné v 

celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.“
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 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1060/2009 ze dne 16. září 2009, o ratingových 
agenturách
73

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 924/2009 ze dne 16. září 2009, o přeshraničních 
platbách ve Společenství a zrušení nařízení (ES) č. 2560/2001
74

 Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie (2008/C 
115/01)
75

čl. 2 odst. 2 písm. c) Metodických pokynů pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků 
vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii
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Rozsudek ve věci C-34/73 Fratelli Variola S.p.A. proti Administration des finances italienne, dále 
rozsudek ve věci C-39/72 Komise Evropských společenství v. Italská republika
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dovolat přímo před národními soudy. Jeho následkem se jednotlivci mohou 

beneficienty daných předpisů, ačkoli nemusí být jejich adresáty. Na rozdíl od 

nařízení, směrnice zpravidla přímý účinek nemají, protože jsou určeny členským 

státům a ne jednotlivcům. Soudní dvůr Evropské unie judikoval přímý účinek 

směrnice, pokud není řádně a včas, tj. do uplynutí transpoziční lhůty, transponována 

do vnitrostátního práva a je tím znemožněno uplatnění práv vyplývajících ze 

směrnice77.  

Český právní řád byl adaptován na dohledová nařízení novelou zákona o 

České národní bance, konkrétně vložením nového § 2a, kterým bylo zakotveno 

postavení České národní banky. Byla zvolena minimalistická varianta, protože 

v žádném z nařízení není stanovena povinnost přijmout k jeho adaptaci prováděcí 

předpis, dále protože nařízení obsahují úpravu postavení, předmětu činnosti a 

fungování evropských orgánů dohledu. Většina ustanovení je procesního charakteru, 

nestanoví žádná práva a povinnosti konkrétním subjektům na národní úrovni s 

výjimkou práv a povinností národních dohledových orgánů. Rozhodnutí vydané na 

základě těchto nařízení Evropskými orgány dohledu vůči konkrétní finanční instituci 

mohou konkretizovat povinnost upravenou sektorovým nařízením.

Bylo by též možné jít cestou podrobné adaptace. Znamenalo by to, že by 

některá ustanovení nařízení mohla být převzata do zákona o České národní bance a 

do sektorových zákonů. Například by se mohlo jednat o zakotvení práva České 

národní banky vykonávat dohled nad dodržováním nařízení a rozhodnutí vydaných 

na jejich základě do jednotlivých sektorových zákonů. Podle mého názoru by 

vložení takových ustanovení byla nadbytečná, protože nařízení neukládají 

členským státům přijetí jakéhokoli prováděcího aktu a ani z nařízení o ESAs 

neplyne žádná věcněprávní povinnost pro dohlížené subjekty. Navíc za 

předpokladu, že evropský dohledový orgán vydá rozhodnutí adresované 

konkrétní finanční instituci 78 , bude se týkat jen dodržování povinností 

stanovených sektorovým nařízením. Česká národní banka již je v současnosti 

národní sektorovou legislativou zmocněna dohlížet nad dodržováním přímo 

použitelných předpisů Evropské unie, předmětem dohledu ze strany České 

národní banky je i ukládání opatření k nápravě či sankcí. Rozhodnutí 

evropského orgánu dohledu se může vztahovat jen k povinnosti stanovené 
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Pokud dojde k jedné ze skutečností uvedených v čl. 17, 18, 19 nařízení o ESAs
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nařízením, rozhodnutí bude tuto povinnost konkretizovat. 

se proto, že finanční instituce je povinna rozhodnutí evropského 

orgánu dohledu dodržovat, což plyne ze sektorového nařízení, kde je tato 

povinnost stanovena. Na tuto skutečnost nemá vliv ani to, že obecné zmocnění 

evropského orgánu dohledu k vydání rozhodnutí je obsaženo v nařízeních 

upravujících se dohled.

Pokud by byla zvolena varianta podrobné adaptace, mohla by být v zákoně 

též zakotvena delegace výkonu dohledu z národního orgánu dohledu na evropský 

dohledový orgán či na dohledový orgán jiného členského státu 79 . Nařízení 

předpokládá uzavírání dohod mezi jednotlivými orgány dohledu, když stanoví, že 

přenos výkonu dohledu z jednoho orgánu dohledu na jiný orgán dohledu80 je možný 

na základě dohody příslušných orgánů dohledu. Členské státy mohou stanovit 

podmínky delegace. Podle českého právního řádu musí mít tyto dohody o přenosu 

pravomoci podobu tzv. prezidentských mezinárodních smluv 81. Mám za to, že by 

bylo nadbytečné tato ustanovení implementovat, protože povinnost uzavřít 

mezinárodní smlouvu existuje bez ohledu na to, zda je na nařízení adaptován 

sektorový zákon.   

Transpozicí (promítnutím) se rozumí změna právního řádu České republiky, 

zaměřená na dosažení cíle a účelu předpokládaného směrnicí82. V návaznosti na 

nařízení, kterými byl vytvořen Evropský systém orgánů dohledu, byla přijata 

Směrnice Omnibus I doplňující dohledová nařízení. Upřesňuje práva, povinnosti a 

postupy orgánů dohledu za účelem zajištění účinného fungování evropského 

systému dohledu. Novelizuje celkem 10 směrnic, které již jsou v jednotlivých 

zákonech transponovány. Transpozice směrnice Omnibus I znamenala provedení 

technických změn ve stávajících předpisech. Členské státy jsou povinny 

transponovat směrnici do 31. prosince 2011. V ČR se tak stalo zákonem č. 37/2012 

Sb., který novelizoval zákon o bankách, zákon o spořitelních a úvěrních družstvech, 

zákon o dohledu v oblasti kapitálového trhu, zákon o kolektivním investování, zákon 
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Úvodní ustanovení 39 a čl. 28 nařízení o zřízení EBA a nařízení o zřízení ESMA, úvodní ustanovení 
38 a čl. 28 nařízení o zřízení EIOPA
80

národní nebo evropský orgán dohledu
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 k jejich ratifikaci prezidentem republiky je třeba obou komor Parlamentu případně souhlasu daného 
v referendu (smlouvy podle čl. 10a a čl. 49 Ústavy); jsou sjednávány prezidentem republiky 
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na kapitálovém trhu, zákon o finančních konglomerátech, zákon o 

  

V rámci transpozice směrnice Omnibus I bylo nutné promítnout do jednotlivých 

zákonů ustanovení týkající se spolupráce národních a evropských dohledových 

orgánů. Konkrétně se jedná o stanovení povinnosti informovat příslušný Evropský 

orgán dohledu – například o udělených povoleních, které slouží Evropským orgánům 

dohledu jako podklad pro seznamy subjektů na trhu. Do českého právního řádu bylo 

dále třeba zakotvit možnosti konzultací a spolupráce vnitrostátních orgánů dohledu 

navzájem a vnitrostátních orgánů s Evropskými orgány dohledu. Dohledová nařízení 

vytváří mechanismus pro urovnávání sporů mezi národními orgány dohledu

týkajících se přeshraničních situací 83 . Může jít o mediace, jejichž výsledek je 

zavazující pro národní orgány dohledu nebo konzultace. Směrnice Omnibus I. 

upřesňuje případy, kde se má tento mechanismus využít, což bylo nutné také 

promítnout do českého právního řádu. 

    

                                                
83

čl. 19 nařízení o zřízení EBA, nařízení o zřízení ESMA, nařízení o zřízení EIOPA
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Jak již je uvedeno výše, do kompetence Ministerstva financí patří regulace 

finančního trhu, tj. vytváření návrhů právních předpisů v oblasti finančního trhu. 

Oproti tomu dohled nad finančním trhem vykonává Česká národní banka. Česká 

národní banka plní tuto svou funkci prostřednictvím licenční, dohledové činnosti, 

v rámci zmocnění obsažených v příslušných právních předpisech vydává prováděcí 

právní předpisy, ukládá opatření k nápravě a pokuty v případě zjištění nedostatků 

v činnosti dohlížených subjektů, shromažďuje, zpracovává a vyhodnocuje informace 

sloužící k podpoře dohledu. Jejímu dohledu podléhají banky, spořitelní a úvěrní 

družstva, instituce elektronických peněz, vydavatelé elektronických peněz 

malého rozsahu, platební instituce, poskytovatelé platebních služeb malého 

rozsahu, pojišťovny, zajišťovny, penzijní společnosti, obchodníci s cennými 

papíry, emitenti cenných papírů, osoby vedoucí evidenci investičních nástrojů,

investiční společnosti, investiční fondy, provozovatelé vypořádacích systémů,

organizátoři trhů s investičními nástroji a nebankovní devizová místa. Dohled 

nad ochranou spotřebitele na finančním trhu je rozdělen mezi Českou národní banku 

vykonávající dohled nad dodržováním pravidel ochrany spotřebitele podle 

příslušných zákonů subjekty podléhajícími jejímu dohledu a Českou obchodní 

inspekci, jejímuž dohledu podléhají ostatní finanční instituce, například nebankovní 

poskytovatelé úvěrů. 

Česká republika patří mezi země s integrovaným modelem dohledu, dohled 

nad všemi finančními institucemi s účinností od 1. dubna 2006 vykonává Česká 

národní banka. Česká národní banka převzala agendu Komise pro cenné papíry, 

Úřadu dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění a Úřadu pro dohled nad 

družstevními záložnami. Původní záměr integrovat dohled však byl poněkud odlišný.

Od roku 2002 se začalo diskutovat o integraci dohledových úřadů.

V návaznosti na výsledky odborných diskuzí Ministerstvo financí rozhodlo, že bude 

od roku 2005 vytvořen nový nezávislý úřad, který bude vykonávat dohled nad celým 

finančním trhem. Proti tomuto rozhodnutí se ohradila Česká národní banka, která 

přesvědčila vládu, aby integrace dohledu proběhla pomaleji. Vláda rozhodla, že 

integrace proběhne ve dvou fázích. V roce 2005 dojde k částečné integraci 

dohledových orgánů ze čtyř na dva, a to Úřadu dozoru v pojišťovnictví a penzijním 

připojištění do Komise pro cenné papíry, která bude přejmenovaná na Komisi pro 
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trh a Úřadu dohledu nad družstevními záložnami do České národní banky. 

druhé fázi, která měla proběhnout rok před zavedením eura v ČR, mělo dojít

k integraci do jednoho orgánu. Návrh zákonů, které měly umožnit první fázi integrace 

byly na jaře 2005 schváleny v prvním čtení. O několik měsíců později však 

Ministerstvo financí na tiskové konferenci velice nečekaně oznámilo, že nebude 

realizován dvoufázový proces integrace, ale k integraci dojde najednou a jednotným 

orgánem dohledu nad finančním trhem se od 1. dubna 2006 stane Česká národní 

banka. Byl vypracován komplexní pozměňovací návrh do druhého čtení, který pak 

byl i přes nesouhlas některých odborníků schválen. 84

Podle mého názoru pro určitou formu spojení dohledu v České republice 

existovala řada argumentů. Jednak odstranění překrývání kompetencí85, dále 

pak zvýšení transparentnosti trhu prostřednictvím jeho monitoringu z jednoho 

místa a v neposlední řadě větší nákladová efektivnost. Mám za to, že jednotný 

orgán dohledu lépe zajistí efektivnější dohled.

Současně byl zákonem ustaven Výbor pro finanční trh86, který se stal diskusní 

platformou pro koncepční otázky regulace, dohledu a rozvoje finančního trhu. Jeho 

členy jsou zástupci České národní banky, Ministerstva financí, i trhu a finanční arbitr.

Mezi tématy, které jsou Výborem projednávány lze jmenovat informace o hlavních 

aktivitách v oblasti dohledu, informace o činnosti finančního arbitra nebo aktuální 

legislativní otázky. V současné době je v Poslanecké sněmovně projednáván návrh 

novely 87  zákona o České národní bance, kde je mimo jiné navrhováno zrušení 

Výboru. Návrh na zrušení Výboru považuji za žádoucí, neboť Výbor vznikl 

v souvislosti s integrací dohledu nad finančním trhem. Vzhledem k tomu, že 

dohled byl integrován před více než sedmi lety, jeho přínos jako poradního 

orgánu bankovní rady je v současnosti vcelku minimální. Při přípravě 

legislativy jak Ministerstvo financí, tak Česká národní banka příslušné návrhy 

právních předpisů konzultují s profesními asociacemi, čímž přímo osloví celý 

sektor, což je mnohem efektivnější. Připomínky takto získané vyjadřují názor 

celého sektoru. I zainteresovaná veřejnost se může k návrhu vyjádřit, protože 
                                                
84

Musílek, P. Trhy cenných papírů, Ekopress, 2011, str. 128
85

například u bank, které jsou zároveň obchodníky s cennými papíry vykonávala dohled Česká 
národní banka a Komise pro cenné papíry. Banky podléhaly dohledu Komise pro cenné papíry 
v případech, kdy na trhu působily jako obchodníci s cennými papíry, vykonávaly činnost depozitáře 
investiční společnosti apod.
86

 § 45a – 45c zákona o ČNB ve znění zákona č. 57/2006 Sb., zákon o změně zákonů v souvislosti se 
sjednocením dohledu nad finančním trhem 
87

sněmovní tisk č. 829
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instituce návrhy svých předpisů zveřejňují na svých internetových 

Česká národní banka při uplatňování svých pravomocí orgánu dohledu dbá na 

to, aby dohlížené subjekty dodržovaly právní předpisy, usiluje o zvýšení 

transparentnosti finančního trhu a důvěryhodnosti v něj ve vztahu k veřejnosti. Česká 

národní banka plní svoji roli orgánu dohledu zejména prostřednictvím licenční a 

povolovací činnosti, vydávání prováděcích právních předpisů, výkonu dohledu, a to 

dohledu na dálku a kontrol na místě, stanovování opatření k nápravě a ukládání 

sankcí a v neposlední řadě shromažďování, zpracovávání a vyhodnocování 

informací.88

Činnost orgánu dohledu lze rozdělit do čtyř skupin. Jsou to legislativní a 

metodická činnost, dále povolovací, schvalovací a notifikační činnost, 

kontrolní činnost a ostatní činnost. Legislativní a metodická činnost zahrnuje 

navrhování zákonů, vydávání podzákonných právních předpisů a metodických 

pokynů. Ze druhé skupiny považuji za vhodné vysvětlit pojem notifikační povinnosti, 

pod kterou se rozumí povinnost pojišťovny z jiného členského státu Evropské unie 

oznámit České národní bance prostřednictvím svého domovského orgánu dohledu, 

že hodlá provozovat činnost na území České republiky včetně zákonem stanovených 

minimálních informací. Stejně tak je Česká národní banka povinna informovat orgán 

dohledu příslušného členského státu Evropské unie, pokud chce český subjekt 

provozovat činnost na území jiného členského státu. O kontrolní činnosti je 

pojednáno níže, proto se jí na tomto místě nebudu dále zabývat. Do kategorie ostatní 

činnost lze zařadit činnost analyticko-statistickou a spolupráci na evropské i 

mezinárodní úrovni, kam patří účast na jednáních pracovních skupin.

Model centrální banky jako orgánu dohledu není ve světě příliš častý. Kromě 

České republiky existuje ještě na Slovensku a v Irsku. Tomuto modelu je často 

vytýkáno, že cíl měnové politiky je v rozporu s cílem dohledu. Předpokladem 

dosažení určitého cíle měnové politiky je masivní růst objemu úvěrů, čehož lze 

dosáhnout růstem objemu úvěrů. Dosažení určitého procenta růstu úvěrů však může 

být spojeno s prolamováním minimálních požadavků na důvěryhodnost dlužníků, což 

                                                
88

Česká národní banka, Poslání České národní banky při dohledu nad finančním trhem České 
republiky, dostupné na: 
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/poslani_cnb_dohled_FT.
pdf
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mít neblahý vliv na stabilitu trhu. V následujících odstavcích se budu snažit 

 aspekty pro a proti tomuto modelu a pojednat o cílech dohledu. Rovněž se 

budu věnovat vývoji dohledu v jednotlivých segmentech finančního trhu.

Jednou ze stěžejních otázek dohledu je podle mého názoru i otázka cílů 

dohledu a jejich zakotvení v legislativě, které by měly reflektovat priority v dané 

oblasti. V současnosti je cíl dohledu zakotven v zákoně o České národní bance89.

Některé sektorové zákony obsahují úpravu zvláštní. Příkladem je zákon o dohledu 

v oblasti kapitálového trhu90 nebo zákon o pojišťovnictví91. Lze shrnout, že mezi cíle 

dohledu podle platné legislativy patří zajištění bezpečného, poctivého, efektivního a 

transparentního fungování finančního trhu, dále péče o stabilitu finančního systému, 

zejména s ohledem na snižování systémového rizika a zajištění schopnosti osob 

poskytujících služby na finančním trhu plnit své závazky vůči svým klientům a 

v neposlední řadě také ochrana investorů a klientů, zejména z hlediska poctivého 

zacházení ze strany osob poskytujících služby na finančním trhu tak, aby investoři a 

klienti mohli informovaně rozhodovat o svých finančních záležitostech.

Nový zákon o dohledu nad finančním trhem by měl explicitně vymezit cíle 

dohledu. Podle věcného záměru zákona o dohledu nad finančním trhem92 by mezi 

cíle dohledu mělo patřit zajištění bezpečného, poctivého, efektivního a 

transparentního fungování finančního trhu, dále péče o stabilitu finančního systému a 

v neposlední řadě také ochranu investorů a klientů. Obecně lze říci, že legislativní 

vymezení cílů dohledu přispěje ke zvýšení právní jistoty a důvěry veřejnosti ve 

finanční trh a dohled nad ním a omezí možnost účelových změn v sektorových 

předpisech.

Podle mého názoru by se měl při úvahách o vymezení cílů dohledu 

vymezit obecný cíl koncipovaný pro dlouhodobý horizont, který by měl být 

                                                
89

Podle § 2 odst. 2 písm. d) zákona o ČNB „(2) V souladu se svým hlavním cílem Česká národní 
banka … vykonává dohled nad osobami působícími na finančním trhu, provádí analýzy vývoje 
finančního systému, pečuje o bezpečné fungování a rozvoj finančního trhu v České republice a 
přispívá ke stabilitě jejího finančního systému jako celku,… .“.
90

Podle § 2 zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu „Česká národní banka při výkonu dohledu 
nad kapitálovým trhem posiluje důvěru investorů a emitentů investičních nástrojů v kapitálový trh
zejména tím, že přispívá k ochraně investorů a rozvoji kapitálového trhu a podporuje osvětu v této 
oblasti.“
91

 Podle § 84 odst. 1 zákona o pojišťovnictví „(1) Dohled v pojišťovnictví vykonává Česká národní 
banka zejména v zájmu ochrany pojistníků, pojištěných a oprávněných osob a v zájmu zachování 
finanční stability pojišťoven a zajišťoven….“
92

 dostupné na: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/Zamer-Zakon_Dohled_fin_trh_CR_2008.pdf
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 a pak konkrétní cíle, kterých by mělo být dosaženo během určitého 

 které by měly být formulovány v souladu s obecným cílem.

4.1 Česká národní banka

4.1.1 Obecně o České národní bance

Podle mého názoru nejvýstižněji definuje Českou národní banku § 1 odst. 1 

zákona o ČNB, který stanoví, že „Česká národní banka je ústřední bankou České 

republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem.“

Činnosti České národní banky lze shrnout následovně:

 měnová politika

 emise oběživa a řízení peněžního oběhu

 devizová činnost

 platební styk a zúčtování bank

 banka státu 

 banka bank

 dohled nad finančním trhem

 další činnosti – tvorba měnové a bankovní statistiky, vydávání státních 

dluhopisů 

Ústava vymezuje Českou národní banku jako ústřední banku ČR, zákon o 

České národní bance ji vymezuje jako právnickou osobu veřejného práva mající 

taktéž soukromoprávní subjektivitu ke krytí právních úkonů banky. Česká národní 

banka tak vystupuje buď jako orgán veřejné správy, tj. v nadřazeném postavení 

ve vztahu k ostatním subjektům nebo jako právně rovnocenný partner 

v občanskoprávních či obchodních vztazích.

Hlavním cílem činnosti České národní banky je podle Ústavy ČR93 je péče o 

cenovou stabilitu, který zákon o České národní bance94 detailněji rozvádí. V tom je 
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 čl. 98 odst. 1 „(1) Česká národní banka je ústřední bankou státu. Hlavním cílem její činnosti je péče 
o cenovou stabilitu….“
94

Podle § 2 odst. 1 „Hlavním cílem činnosti České národní banky je péče o cenovou stabilitu. Pokud 
tím není dotčen její hlavní cíl, Česká národní banka podporuje obecnou hospodářskou politiku vlády 
vedoucí k udržitelnému hospodářskému růstu. Česká národní banka jedná v souladu se zásadou 
otevřeného tržního hospodářství.“
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ústavní státní funkce. Česká národní banka v souladu s tímto cílem řídí 

politiku, emituje bankovky a mince, řídí peněžní oběh, platební styk, 

zúčtování bank, provádí devizovou činnost95. Tento cíl vyplývá z práva Evropské unie 

a je faktorem, který ovlivňuje zakotvení cíle dohledu nad finančním trhem. Vzhledem 

k tomu, že je ústavně zakotven, vztahuje se na všechny činnosti vykonávané Českou 

národní bankou, tedy i na výkon dohledu. Logicky proto může vyvstat otázka, zda se 

cíle v měnové oblasti a v oblasti dohledu nemohou dostat do střetu?

Podle mého názoru se cíle v měnové oblasti a v oblasti dohledu

nemohou dostat do vzájemné kolize, protože bezpečný a transparentní finanční 

trh, stabilita finančního systému a důvěra investorů ve finanční trh jsou 

předpokladem pro předcházení výkyvům, které by mohly ovlivnit výši inflace. 

Pokud by se tyto dva cíle dostaly do kolize, svědčilo by to mimo jiné o tom, že 

model centrální banky jako orgánu dohledu je nevhodný. Mám za to, že by cíle 

dohledu měly být výslovně zakotveny. Připravovaný zákon o dohledu nad 

finančním trhem je nejvhodnějším místem, kde by měly být upraveny. Měly by 

být formulovány obecně, nadčasově a v souladu s mezinárodními standardy a 

neměly by být podřízeny cílům v měnové oblasti.

Česká národní banka tedy funguje jako banka státu. Vede účty organizacím 

napojeným na státní rozpočet.96  Z funkce ústřední banky státu pro ni vyplývá řada 

úkolů ústředního orgánu státní správy, a to v oblasti organizační, koordinační, emisní, 

devizové, legislativní apod. Zvláštní funkcí České národní banky jako orgánu 

veřejné správy je výkon dohledu nad finančním trhem.

Ačkoli je funkce péče o cenovou stabilitu ústavní funkcí České národní 

banky, nedomnívám se, že by Česká národní banka byla typickým ústavním 

orgánem. Česká národní banka je ústavně nezávislá, není nikomu odpovědná a do 

její činnosti lze zasahovat pouze zákonem. Východiskem ústavní konstrukce 

postavení České národní banky je teorie dělby moci, podle které nejdůležitější 

obranou proti přirozené koncentraci moci je oddělování a vzájemná kontrola 

nejvyšších orgánů státu. Jak historie ukázala, k oslabení demokracie způsobené 

nadměrným posilováním vládní moci může dojít i cestou měnových manipulací.
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http://www.cnb.cz/cs/o_cnb
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http://www.cnb.cz/cs/o_cnb
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§ 1 odst. 3 zákona o České národní bance stanoví, že „České 

jsou svěřeny kompetence správního úřadu v rozsahu stanoveném 

tímto zákonem a zvláštními právními předpisy.“. V této souvislosti se v odborných 

kruzích se vedly diskuze97 o tom, zda má Česká národní banka postavení správního 

úřadu. V konkrétní rovině šlo o to, zda má Česká národní banka v souvislosti 

s výkonem vrchnostenské správy ve stanoveném rozsahu postavení správního 

orgánu. Podle trestních předpisů98 mají státní orgány povinnost na žádost orgánů 

činných v trestním řízení jim předkládat odborná stanoviska. Mají tedy určitou 

zákonnou povinnost, kterou musí naplňovat. Argumentem pro tvrzení, že Česká 

národní banka nemá postavení správního orgánu je skutečnost, že podle zákona o 

majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích jsou správní úřady 

zároveň organizačními složkami státu. Vzhledem k tomu, že Česká národní banka 

nepatří mezi organizační složky státu, šlo by dojít k závěru, že nemůže být 

správním úřadem. Osobně si však myslím, že Česká národní banka v určitých 

případech má postavení státního orgánu, a pro správním úřadem je. Česká 

národní banka není zařazena mezi ústřední orgány státní správy. Podle mého 

názoru důvodem pro takovéto řešení je zejména snaha o co nejširší zakotvení 

míry její nezávislosti.

Česká národní banka je povinna podávat Poslanecké sněmovně dvakrát 

ročně k projednání zprávu o měnovém vývoji. Pokud se Poslanecká sněmovna 

usnese, Česká národní banka předloží do třiceti dnů mimořádnou zprávu o měnovém 

vývoji. Poslanecká sněmovna buď vezme zprávu na vědomí nebo si vyžádá její 

doplnění, což musí splnit do šesti týdnů. Za porušení této povinnosti však není 

stanovena žádná sankce.

Česká národní banka je rovněž zmocněna k vydávání normativních aktů –

vyhlášek provádějících příslušná zákonná ustanovení a úředních sdělení jakožto akty 

informativního nikoli normativního charakteru. Česká národní banka má pravomoc 

vydávat opatření podle § 49b odst. 1 zákona o ČNB jako speciálního regulatorního 

nástroje závazného pro banky, pobočky zahraničních bank a družstevní záložny. 

Novelou zákona o ČNB, která je v současnosti projednávaná v Poslanecké 
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by měla být zrušena. Jejich odstranění považuji za žádoucí, protože

nenaplňovaly všechny ústavní a zákonné požadavky na vydávání 

právních předpisů. Česká národní banka by měla v zájmu jednotnosti ve všech 

případech vydávat vyhlášky.

Z hlediska organizačního uspořádání se Česká národní banka člení na ústředí 

a sedm poboček se sídly v Praze, Brně, Ústí nad Labem, Plzni, Českých 

Budějovicích, Hradci Králové a Ostravě. Pobočky jsou zodpovědné za dohled nad 

osobami oprávněnými vykonávat směnárenskou činnost, nad pojišťovacími a 

investičními zprostředkovateli, poskytovateli platebních služeb a vydavateli 

elektronických peněz. Pobočky dále odpovídají za správu peněz, provádění 

platebního styku a vedení účtů státního rozpočtu.

Nejvyšším řídícím orgánem České národní banky je bankovní rada. Jejími 

členy jsou guvernér, dva viceguvernéři a čtyři členové bankovní rady. Členy bankovní 

rady jmenuje prezident na šest let bez kontrasignace vládního činitele. To znamená, 

že z ústavního hlediska rozhoduje prezident bez omezení a není vázán na ničí 

návrh ani žádné další připomínky. Bankovní rada určuje měnovou politiku a 

nástroje pro její uskutečňování a rozhodu je o zásadních měnově politických 

opatřeních a opatřeních v oblasti dohledu nad finančním trhem. Člen bankovní rady 

může být ze své funkce odvolán prezidentem, za předpokladu, že byl pravomocně 

odsouzen za trestný čin nebo zbavením způsobilosti k právním úkonům nebo se ujal 

funkce poslance, člena vlády, dále členstvím v řídících, dozorčích a kontrolních 

orgánech jiných bank a obchodních společností nebo nevykonává-li funkci po dobu 

delší než šest měsíců.

Pokud jde o vztah České národní banky k ostatním státním institucím, je 

Česká národní banka nezávislá, neboť nesmí přijímat ani vyžadovat pokyny od 

prezidenta, vlády, Parlamentu nebo správních úřadů. Kdyby tomu tak nebylo, mám 

za to, že by mohlo docházet k oslabování demokracie. Například vláda by 

mohla finanční potíže řešit prostřednictvím inflačních emisí peněz. Ochrana 

nezávislosti zahrnuje i hledisko nerušeného fungování. Pokud má být Česká 

národní banka nezávislá, nemůže být vázána na souhlas orgánu jakékoli jiné 

moci ve státě, od které má být jinak ústavně oddělena. Česká národní banka a 

vláda se vzájemně informují o zásadách a opatřeních měnové a hospodářské politiky. 
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nebo jím určený viceguvernér se může účastnit s hlasem poradním schůzí 

Stejně tak se může ministr financí nebo jiný pověřený člen vlády účastnit 

zasedání bankovní rady s hlasem poradním.

Česká národní banka nemá žádné pravomoci ve vztahu k ostatním ústavním 

mocím. Na druhou stranu však má pravomoci normativní, výkonné i sankční. 

Vzhledem k institucionálnímu zakotvení České národní banky v Ústavě může 

vyvstat otázka, zda není Česká národní banka další ústavní mocí. Domnívám se, 

že ne. To, že je v Ústavě zakotvena je podle mého názoru spíš z důvodu 

zajištění její nezávislosti na moci zákonodárné a výkonné.

  

4.1.2 Dohled nad finančním trhem

Jedním z úkolů České národní banky je výkon dohledu nad finančním trhem.

Právní základ této činnosti nalezneme v § 44 – 45 zákona o ČNB a v jednotlivých 

sektorových zákonech. Pro výkon dohledu jsou dále stěžejní zákon č. 552/1992 Sb., 

o státní kontrole, podle kterého ČNB postupuje při provádění kontrol dohlížených 

subjektů a zákon č. 500/2004 Sb., správní řád zejména v souvislosti s licenčním a 

sankčním řízení.

Pod pojem dohled se zahrnuje99 činnost licenční, kontrolu dodržování pravidel 

stanovených právními předpisy, shromažďování informací a ověřování jejich 

pravdivosti a úplnosti, ukládání opatření k nápravě a sankcí a řízení o správních 

deliktech a sankcích. Stěžejní význam dohledu nad finančním trhem je v oprávnění a 

zároveň i povinnosti sledovat soulad činnosti dohlížených subjektů se zákonem 

včetně provádění státní kontroly.

K zásadní reorganizaci dohledu nad finančním trhem došlo v roce 2006, kdy 

se jednotným orgánem dohledu stala ČNB. Do té doby se v ČR uplatňoval odvětvový 

model dohledu. Integrovaný model má své výhody jako snazší monitorování 

problémů ovlivňujících finanční systém a jejich rychlé řešení, dohled nad 

finančními konglomeráty je snazší. Na druhou stranu však má řadu negativních 

efektů. Může být překážkou účinného dozoru jako celku, pokud nebudou 

respektovány charakteristiky jednotlivých segmentů finančního trhu, nemůže 

fungovat ve všech zemích, je vhodný zejména pro rozvinuté finanční systémy. 
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proces sloučení může vést ke snížení účinnosti dozoru minimálně pro 

období. 100 Argumenty proč byla orgánem dohledu zvolena právě 

centrální banka bylo, že přes bankovní systém prochází více než 80 % finančních 

operací a dále skutečnost, že bankovní dohled je vybaven a schopen dohlížet i 

ostatní segmenty finančního trhu.

Z hlediska organizačního uspořádání dohledu byl od 1.1.2008 zvolen 

funkcionální model uspořádání. Organizačně dohled obsahuje tři sekce – sekci 

regulace a analýz finančního trhu, sekci dohledu nad finančním trhem a sekci 

licenčních a sankčních řízení. Důvodem těchto změn je sladění dříve odlišných 

dohledových přístupů vůči jednotlivým sektorům. Do té doby byl dohled organizačně 

uspořádán podle jednotlivých segmentů finančního trhu, a to sekci bankovní regulace 

a dohledu, pod kterou spadaly i družstevní záložny, sekci regulace a dohledu nad 

kapitálovým trhem a sekci regulace a dohledu nad pojišťovnictvím. 

Orgán dohledu nad finančním trhem by měl splňovat následující předpoklady: 

jasně vymezené cíle, vedoucí k zachování a rozvíjení spolehlivě fungujícího trhu, být 

nadán pravomocemi vyžadovat informace od regulovaných, hodnotit kompetentnost 

jejich vedoucích pracovníků a majitelů, přijímat přiměřená opatření, včetně 

případného zasahování do samotného řízení příslušných firem, být nezávislý, a to 

personálně, finančně a operačně (například vydávání regulačních norem, nést 

odpovědnost za své rozhodnutí.101

Nedílnou součástí výkonu dohledu je sankční činnost, a to ukládání opatření k 

nápravě, pokut a odnímání povolení k činnosti. Pokud jde o ukládání pokut, 

legislativa stanoví pravidla, kterými je správní orgán, tj. Česká národní banka při 

jejich ukládání vázána. Podle zákona o přestupcích102 se při určení druhu sankce a 

její výměry přihlédne k závažnosti přestupku, ke způsobu jeho spáchání a jeho 

následkům, k okolnostem, za nichž byl spáchán, k míře zavinění, pohnutkám, osobě 

pachatele a k tomu, zda a jakým způsobem byl pachatel za týž skutek postižen v 

disciplinárním řízení. Jak plyne z výroků rozhodnutí týkajících se kapitálového trhu a 
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zprostředkovatelů, které jsou veřejně dostupné103, lze učinit závěr, že 

spíše dochází k porušování právních předpisů právnickými osobami nebo 

fyzickými osobami podnikajícími, tedy páchání správních deliktů, proto se budu 

věnovat právě jim. Pokud jde o správní delikty, jsou zde hlediska, ze kterých musí 

správní orgán při stanovení sankce vycházet a ze je shrnout následovně. Ukládaná 

sankce by měla odpovídat povaze a závažnosti správního deliktu, za nějž je 

ukládaná, tj. čím závažnější je porušení zákonem chráněného zájmu, tím přísnější by 

sankce měla být. Vždy je však nutné sankci dostatečně individualizovat, což 

znamená, že je možné uložit dvěma různým subjektům za stejně závažný delikt 

pokutu v různé výši. Sektorové zákony stanoví pravidla pro stanovení výše pokuty. 

Podle těchto ustanovení má správní orgán povinnost přihlížet při určení výměry 

pokuty k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho 

následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán. Mimo to by při respektování 

principu individualizace sankce měl zohlednit i zda protiprávní stav napravil, zda se 

porušování právních předpisů již v minulosti dopouštěl a pak také majetkové poměry 

delikventa. Za podstatný nedostatek považuji, že zákon o bankách žádná kriteria 

pro uložení pokuty nestanoví. Mám za to, že absence těchto ustanovení však 

orgán dohledu nezbavuje povinnosti výši uložené pokuty náležitě odůvodnit a 

tato kriteria zohlednit.

Při souběhu více správních deliktů se analogicky použije zásada absorpční 

podle zákona o přestupcích 104 , jejíž aplikace byla judikaturou připuštěna. Tato 

zásada znamená, že přísnější trest pohlcuje mírnější trest. Sbíhající se delikty jsou 

potrestány trestem stanoveným za nejtěžší z nich. Při stejných sazbách se posoudí 

závažnost deliktů a uloží se trest za nejzávažnější z nich. Nejvyšší správní soud 

v této souvislosti judikoval105, že stanovení úhrnné sankce za nejtěžší správní delikt 

nemění nic na tom, že bude delikvent uznán vinným ze spáchání více správních 

deliktů. Při úvaze o výši sankce je též nutné přihlédnout k tomu, zda byla jednáním 

nebo opomenutím naplněna skutková podstata více deliktů, což se může rovněž 

projevit ve přísnější sankci. V České republice na rozdíl od některých jiných států 

není možné stanovit výslednou pokutu součtem dílčích pokut za jednotlivé delikty 
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kumulativní zásady. Při jednočinný souběh platí obdobná pravidla, tj. správní 

4.1.3 Dohled na dálku a kontroly na místě

V rámci výkonu dohledu rozlišujeme dohled na dálku a dohled na místě, resp. 

kontroly na místě. O provádění dohledu je blížeji pojednáno v kapitolách zabývajících 

se jednotlivými segmenty finančního trhu, proto v této podkapitole se zmíním o 

dohledu spíše v obecné rovině. Podle mého názoru nelze říci, který z dohledů je 

důležitější, zda na dálku či na místě, protože se vzájemně doplňují.        

Českou národní bankou vykonávaný dohled na dálku se zakládá na sledování 

činnosti a hospodaření dohlížených osob a jejich vyhodnocování. Konkrétně se 

hodnotí, zda dohlížené osoby dodržují právní předpisy, pravidla obezřetného 

podnikání a vyhodnocuje se jejich finanční situace. Česká národní banka získává 

tyto informace především z výkazů a hlášení dohlížených subjektů v rámci jejich 

zákonné informační povinnosti, dále z účetních závěrek, výročních zpráv a kontrol na 

místě. Dohled na dálku může určit případná rizika, protože umožňuje vytvořit 

komplexní přehled o situaci dohlížených osob. Výsledky zjištěné v rámci dohledu na 

dálku mohou být podnětem k provedení kontroly na místě nebo rozhodnutí o dalším 

postupu vůči dohlížené osobě. Součástí dohledu na dálku jsou i tzv. informační 

návštěvy, které nejsou prováděny na základě zákona o státní kontrole, čímž se liší 

od dohlídek na místě.

Česká národní banka při provádění kontroly na místě postupuje podle zákona 

o státní kontrole. Kontroly prověřují buď veškeré činnosti dohlížených osob nebo jen 

na určité části. Vychází se z plánu kontrol, který se sestavuje na rok. Za vysoce 

závažné protiprávní jednání považuji neposkytnutí součinnosti v průběhu 

kontroly, neboť nesoučinnost dohlíženého subjektu orgánu dohledu zcela 

znemožňuje výkon dohledu. Zákon o státní kontrole umožňuje udělit za toto 

jednání pokutu ve výši 50 000 Kč. Pořádkovou pokutu lze ukládat opakovaně, 

přičemž úhrn takto uložených pořádkových pokut nesmí přesáhnout 200 000 Kč. 

Pořádkovou pokutu je možné uložit pouze fyzické osobě, nikoli právnické 

osobě, což není podle mého názoru zrovna nejšťastnější řešení. U právnické 

osoby by tak byli s největší pravděpodobností postihnuti členové statutárního 

orgánu. Dále mám za to, že výše pokuty je nastavena velice nízko. Pro velkou 
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instituci pokutou 50 000 Kč nebude dostatečně naplněn účel sankce, 

jednak represivní, tj. postihnout dohlížený subjekt dostatečně citelnou 

pokutou, která ho odradí od dalšího protiprávního jednání a dále pak 

preventivní, aby mu zabránila v pokračování v jednání vedoucímu k opakování 

protiprávního jednání do budoucna a stejně tak nebude působit preventivně na 

ostatní dohlížené subjekty.

O výsledcích kontroly je kontrolovaný subjekt informován pomocí protokolu o 

kontrole, proti kterému může podat námitky. O jeho námitkách rozhoduje vedoucí 

kontrolního orgánu. Kontrolní orgán může v protokolu uložit kontrolovanému subjektu 

nápravná opatření, v některých případech může být s kontrolovanými subjekty 

zahájeno správní řízení, které může vést k uložení opatření k nápravě, pokutě nebo 

v krajním případě k odejmutí licence. Blíže je o kontrole pojednáno v kapitole 

nazvané kontrola, proto se na tomto místě dále touto problematikou zabývat nebudu.

4.2 Kapitálový trh

Český kapitálový trh vznikl poměrně nestandardně v souvislosti s kupónovou 

privatizací, jejímž cílem bylo převést státní majetek na jiné osoby. Jedná se o oblast, 

která i přes mírný útlum způsobený finanční krizi narůstá na významu. Kapitálový trh 

je značně regulován právem Evropské unie. Na kapitálovém trhu lze investovat 

přímo a nepřímo. Přímým investováním mám na mysli investování do cenných 

papírů, typicky akcií, dluhopisů. Nepřímým pak investování s využitím fondů 

kolektivního investování.

Investiční služby jako právní institut byly do českého právního řádu zavedeny

v roce 2000 harmonizace s evropským právem. K vcelku významným změnám pak 

došlo v roce 2008 v souvislosti s transpozicí směrnice MiFID. Obsahem investičních 

služeb je podnikatelské provádění činností zprostředkovatelské povahy, které 

umožňuje či usnadňuje jednak volný pohyb finančních prostředků od investorů 

k emitentům investičních nástrojů a dále pohyb finančních prostředků a investičních 

nástrojů mezi investory navzájem106. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu rozlišuje 
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a doplňkové investiční služby a obsahuje výčet těchto služeb. Při určování, 

se o investiční službu jedná či nikoli je důležité zachycení faktického výkonu 

určitých činností ve vazbě na investiční nástroj. Neoprávněným poskytováním 

investičních služeb se zabývala Komise pro cenné papíry v jednom svém 

rozhodnutí107, kde dovodila, že znak poskytování investiční služby je naplněn již 

v okamžiku, kdy se obchodník zaváže službu poskytnout. Není rozhodné, zda svůj 

závazek splní. V tomto ohledu pak není důležité, na základě jakého smluvního 

vztahu a kým je tato investiční služba vykonávána, ani není rozhodné, zda skutečně 

došlo k poskytnutí investiční služby či nikoli. Důležité je to, že se určitá osoba 

zavázala k poskytnutí investiční služby.

Pokud jde o přímé investování na kapitálovém trhu, investiční služby jsou 

v České republice drobným investorům nabízeny jednak prostřednictvím obchodníků 

s cennými papíry tak i prostřednictvím investičních zprostředkovatelů. Obchodník 

s cennými papíry je právnická osoba, která poskytuje investiční služby na základě 

povolení České národní banky k činnosti obchodníka s cennými papíry108. V povolení 

má přesně vymezen okruh investičních služeb, které je oprávněn poskytovat. 

Legislativa stanoví určité požadavky, například kapitálovou přiměřenost, kterou musí 

dodržovat. Rozlišujeme nebankovní a bankovní obchodníky s cennými papíry. 

Vzhledem k tomu, že České republice funguje univerzální bankovní systém, je 

možné, aby banky vykonávající komerční bankovnictví poskytovaly investiční služby, 

musí však mít patřičné povolení České národní banky pro tuto činnost.

Prostřednictvím obchodníka je možné  obchodovat s investičními nástroji na vlastní a 

cizí účet. Klient si otevře u obchodníka s cennými papíry hotovostní nebo maržový 

účet, aby mohl využívat služeb poskytovaných obchodníkem s cennými papíry. Klient, 

který chce, aby pro něj obchodník obstaral určitý cenný papír, uzavře s obchodníkem 

jednu z obstaravatelských smluv upravených zákonem o cenných papírech.

Obchodníci s cennými papíry dále nabízejí správu a obhospodařování majetku 

zákazníků, upisování nebo umísťování emisí investičních nástrojů, úschovu a správu 

investičních nástrojů apod. Legislativa ukládá obchodníkům povinnost jednat ve 
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ke klientovi s odbornou péčí, zajistit transparentnost své činnosti, zakazuje 

kurzy.

Investičním zprostředkovatelem je osoba registrovaná u České národní banky, 

která je oprávněna poskytovat hlavní investiční služby přijímání a předávání pokynů 

a investiční poradenství týkající se investičních cenných papírů nebo cenných papírů 

kolektivního investování, avšak nepřijímá peněžní prostředky nebo investiční nástroje 

zákazníků a pokyny předává pouze bance, obchodníkovi s cennými papíry, investiční 

společnosti nebo investičnímu fondu109 . Když se podíváme do směrnice MiFID, 

nenalezneme tam ustanovení týkající se investičních zprostředkovatelů. Jedná se o 

výjimku z pravidla, že hlavní investiční službu může poskytovat pouze obchodník 

s cennými papíry nebo osoba, která má povolení jiného členského státu Evropské 

unie k poskytování investičních služeb. Směrnice MiFID110 stanovení takové výjimky 

připouští. 

Pokud jde o nepřímé investování na kapitálovém trhu, tj. prostřednictvím 

fondů kolektivního investování, je podle mého názoru jistě zcela na místě osvětlit 

základní pojmy. Kolektivním investováním platná právní úprava111 rozumí podnikání, 

jehož předmětem je shromažďování peněžních prostředků upisováním akcií 

investičního fondu nebo vydáváním podílových listů podílového fondu, investování na 

principu rozložení rizika a další obhospodařování tohoto majetku. Na kolektivním 

principu se investují peněžní prostředky shromážděné od investorů podle dohodnuté 

strategie na bázi poměrného rozložení rizika za účelem dosažení zisku. 

Prostřednictvím subjektů kolektivního investování, tj. investiční společnosti, 

investičního fondu a podílového fondu, mají drobní investoři možnost investovat své 

finanční prostředky. Výhodou takovéhoto investování je, že fond spravují 

profesionální odborníci, kteří sledují aktuální dění na finančním trhu, dále nižší 

transakční náklady, které jsou vyvolány obchodováním investičních nástrojů ve 

velkých objemech. Na druhou stranu, jsou zde i stinné stránky, mezi které považuji 

poplatky za správu portfolia, poplatky za nákup či prodej podílových listů nebo akcií a 

vstupní poplatky. Investor je rovněž omezen v rozhodování o nákupu konkrétního 

investičního titulu, protože volbou typu fondu pouze volí oblast, do které fond 
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 Mezi formy kolektivního investování dále řadíme investiční kluby a venture 

(fondy rizikového a rozvojového kapitálu. Investičním klubem je sdružení lidí, 

kteří mají společný cíl, kterým je společné zhodnocování vlastních úspor 

prostřednictvím investic na kapitálovém trhu. Základním rozdílem oproti klasickým 

fondům je, že majetek v nich soustředěný je spravován členy klubu a všichni se 

vzájemně znají. Venture fond je účelově založená společnost, investor získává za 

poskytnutí potřebného kapitálu dohodnutý podíl na základním kapitálu společnosti, 

do které investuje. Je prostředkem například k financování zahájení činnosti 

společnosti, jejího rozvoje nebo financování odkupu již existujícího podniku ve 

prospěch jeho managementu. 

Existuje několik hledisek, podle kterých lze fondy členit. Jedním z nich112 je 

členit fondy, podle toho, zda do nich lze libovolně vstoupit a libovolně z nich vystoupit. 

Podle tohoto členění rozlišujeme otevřené a uzavřené fondy. Otevřené fondy, kam 

řadíme otevřené podílové fondy, nijak neomezují počet podílníků ani počet 

vydávaných podílových listů. Jejich výhodou tedy je, že investor může kdykoli 

podílové listy koupit nebo prodat. Uzavřené fondy, kam řadíme investiční fondy a 

uzavřené podílové fondy, omezují počet podílníků, protože vydávají omezený počet 

podílových listů nebo akcií. 

Dále lze fondy členit113 podle druhu aktiv, do kterých podílové fondy investují 

na fondy peněžního trhu, dluhopisové, akciové, smíšené, zajištěné, nemovitostní, 

derivátové, hedžové, rizikového kapitálu a fondy fondů. Nedomnívám se, že je nutné 

v této práci detailně rozebírat jednotlivé fondy, pouze bych se chtěla zmínit o 

hedžových fondech, které jsou určeny pro bohaté investory, kterým nevadí s 

hedžovými fondy spojené vysoké riziko a mohou si dovolit případnou ztrátu. 

V souvislosti s hedžovými fondy je známý případ Bernarda Madoffa, který zpronevěřil 

50 mld. USD. Jeho investiční společnost Madoff Investment Securities spravovala 

hedžové fondy, které se zaměřovaly na opční arbitráž. Ačkoli fondy vykazovaly zisky, 

realita byla opačná. Odcházející investoři byli vyplácení z peněz nově do fondů 

vstupujících. Jednalo se o pyramidu. Madoff zpronevěřil téměř všechny svěřené 

peníze. Ztrátu tak utrpěli jak soukromí investoři, tak i banky, mezi nimiž lze jmenovat 

HSBC Holdings, Santander nebo francouzská Natixis.

                                                
112

 Jílek, J. Akciové trhy a investování, GRADA Publishing, a.s., 2009, str. 407
113

Jílek, J. Akciové trhy a investování, GRADA Publishing, a.s., 2009, str. 408 a násl.



Mám 

investovat 

70

za to, že pro průměrného retailového investora je vhodnější

prostřednictvím fondů kolektivního investování než přímo 

nakupovat akcie nebo dluhopisy na základě vlastního rozhodnutí, protože

investor běžně nedisponuje zvláštními znalostmi o investování. Investor pouze 

rozhodne o investiční strategii a další rozhodnutí jsou už na obhospodařovateli 

investičního fondu, na kterého právní úprava klade požadavky odbornosti a 

technického zázemí. Kolektivní investování tak v sobě zahrnuje diverzifikaci 

rizika a profesionalitu obhospodařování, navíc podléhá dohledu České národní 

banky, což snižuje riziko, že se investor stane obětí neetického jednání. Na 

druhou stranu však investor ztrácí svoji volnost ovlivňovat zaměření investic, 

dále povinnost platit správní poplatky fondů a samozřejmě i nízkou likviditu ve 

srovnání s likviditou akcií nebo dluhopisů.

Na podzim 2012 Ministerstvo financí předložilo Poslanecké sněmovně 114

návrh zákona o investičních společnostech a investičních fondech, který přináší do 

tohoto odvětví nemalé změny, a to především co do přípustných právních forem 

investičních fondů. Dne 15.5.2013 Poslanecká sněmovna schválila návrh zákona ve 

3. čtení. Tento zákon svým rozsahem 726 paragrafů rozdělených do 17 částí dále 

dělených na hlavy a díly výrazně přesahuje co do objemu současný zákon o 

kolektivním investování, který má 141 paragrafů. 

Zákon transponuje do českého právního řádu tzv. směrnici UCITS IV115  a 

směrnici o správních alternativních investičních fondů116 . Nově se rozlišuje mezi 

obhospodařováním investičních fondů a jejich administrací. Každý investiční fond 

bude muset mít obhospodařovatele, který bude obhospodařovat majetek investičních 

fondů a řídit rizika související s obhospodařováním a administrátora. Stávající právní 

úprava umožňuje využití pouze akciové společnosti nebo podílového fondu. 

Novinkou je rozšíření o akciovou společnost s proměnným základním kapitálem, 

komanditní společnost na investiční listy a svěřenecký fond. Využití těchto nových 

právních forem je však navázán na účinnost nového občanského zákoníku a zákona 

o obchodních korporacích. Zákon dále umožňuje obchodovatelnost akcií vydávaných 
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společností s proměnlivým základním kapitálem a podílových listů 

podílového fondu. 117 Výhodou akciové společnosti s proměnlivým 

základním kapitálem je možnost měnit výši základního kapitálu. Do obchodního 

rejstříku se bude zapisovat pouze zapisovaný základní kapitál odpovídající částce 

vložené úpisem zakladatelských akcií. Výše základního kapitálu se bude měnit 

v závislosti na úpis nebo odkup účastnických akcií, se kterými je spojeno právo 

vlastníka žádat jejich odkup na účet společnosti. Pokud jde o úpravu svěřeneckého 

fondu, zákon o investičních společnostech a investičních fondech obsahuje speciální 

úpravu vůči novému občanskému zákoníku. Tato speciální úprava se využije 

například u statutu. Založení svěřeneckého fondu je možné pouze smlouvou a je 

zakázáno vytvoření svěřeneckého fondu vyčleněním majetku z fondu kolektivního 

investování. Podíl komanditistů na komanditní společnosti na investiční listy bude 

představován investičními listy, které nebudou obchodovatelné na veřejném trhu, ale 

budou neomezeně převoditelné. Správcem vkladu bude moci být pouze 

komplementář, jehož vklad musí odpovídat 2 % z celkového objemu vkladů 

zakládajících komanditistů. Veškeré vklady musí být peněžité. 

Zda-li dojde navrhovanou právní úpravou k zatraktivnění podnikání 

v oblasti kolektivního investování a v jeho souvislosti rozšíření pracovních 

příležitostí na finančním trhu, jak předpokládá předkladatel zákona, ukáže až 

čas. Mám za to, že předpoklady pro to zákon o investičních společnostech  a 

fondech obsahuje. Například zavedením komanditní společnosti na investiční 

listy obdobu britské limited lability partnership, která bude vhodná zejména pro 

private equite fondy.

4.2.1 Historický exkurz

Regulace a dohled v oblasti kapitálového trhu od roku 1993 pro prošly velkými 

změnami. V letech 1993-1998 byla v gesci Ministerstva financí nejen legislativní 

činnost, ale i dohled nad kapitálovým trhem. Bylo proto nutné sehnat dostatečný 

úřednický aparát, který by napsal klíčové zákony a byl schopen vykonávat dohled 

nad kapitálovým trhem, což byl nelehký úkol, neboť odborníků na problematiku 

kapitálového trhu bylo málo a ne každý odborník byl ochoten pracovat za tabulkový 
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Kapitálový trh v této době lze poměrně výstižně charakterizovat jako 

se a nekonsolidovaný. Dohled nad kapitálovým trhem vykonával odbor

dozoru nad kapitálovým trhem. Zákonným předpisem upravujícím dohled nad 

kapitálovým trhem byl zákon o cenných papírech. Nedostatečná legislativa a 

benevolentní přístup tehdejšího orgánu dohledu způsobil, že licenci obchodníka 

s cennými papíry a subjektů kolektivního investování získalo několik stovek subjektů. 

Kupónová privatizace pomohla vzniku kolektivního investování v ČR, i když v trochu 

deformované podobě ve srovnání s ostatními vyspělými trhy. Portfolia fondů 

obsahovala velké množství nekvalitních akcií. V důsledku kupónové privatizace 

fondy ve svých portfoliích shromáždily rozhodující podíly akcií na privatizovaných 

společnostech, čímž se staly v těchto společnostech přímými investory a začaly 

vykonávat v daných společnostech akcionářská práva118. Představenstva a dozorčí 

rady těchto společností obsadily nekvalifikovanými lidmi, kteří upřednostňovaly své 

zájmy nad zájmy společnosti. To vše zapříčinilo ztrátu důvěry ze strany veřejnosti.

Mám za to, že jak právní úprava, tak dohled vykonávaný Ministerstvem 

financí byl zcela nedostatečný, a to jak z hlediska institucionálního, tak 

z hlediska hmotně právního i procesního. Rovněž nutno zdůraznit, že velkým 

problémem byl rovněž nedostatek odborníků, kteří by problematice rozuměli.

Proti ministerským úředníkům stáli v převaze odborníci z trhu, kteří nacházeli mezery 

v zákonech a byli často po stránce odborné mnohem lépe vybaveni. Jak již je výše 

uvedeno, na jejich částečnou obranu je však nutné říci, že orgán dohledu neměl 

dostatečně účinné nástroje k postižení závadného chování a mohl tak jen přihlížet.

V tomto období docházelo k tunelování investičních fondů a investičních společností.

V roce 1997 došlo119 k přejmenování odboru dozoru nad kapitálovým trhem na 

Úřad pro cenné papíry. V tomto roce se také začaly vést diskuze o vzniku Komise 

pro cenné papíry, která byla zřízena zákonem o Komisi pro cenné papíry120. Zákon 

upravil postavení Komise pro cenné papíry, její působnost, pravomoci a organizační 

strukturu.

Dne 1.4.1998 zahájila Komise pro cenné papíry svou činnost jako orgán 

dohledu nad kapitálovým trhem, kterým byla v letech 1998-2006. Přešly na ní 
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pravomoci bývalého Úřadu pro cenné papíry. Komise pro cenné papíry byla 

úřadem odděleným od Ministerstva financí, financovaným ze státního 

rozpočtu, s výrazněji silnějšími pravomocemi než Úřad pro cenné papíry, avšak 

neměla možnost vydávat prováděcí právní předpisy. Komise pro cenné papíry byla 

za svou činnost odpovědná vládě. Úkolem Komise pro cenné papíry bylo mimo jiné i 

obnovit důvěru investorů ve finanční trh, jejichž důvěra sehrává klíčovou roli. K plnění 

tohoto cíle disponovala mnohem širšími pravomocemi vůči dohlíženým subjektům ve 

srovnání s Úřadem pro cenné papíry, kterým mohla ukládat sankce a v praxi tak 

skutečně činila.121 Komise pro cenné papíry stálo hodně úsilí napravit stav, který 

způsobilo Ministerstvo financí svým liberálním přístupem. Povolením k činnosti 

obchodníka s cennými papíry tehdy disponovalo přibližně 500 subjektů, protože 

povolení získal prakticky každý, kdo si o něj zažádal. Komise pro cenné papíry

zrevidovala vydaná povolení a z původního počtu 500 povolení zůstala jen 

desetina.122 Lze konstatovat, že Komise pro cenné papíry hrála ve srovnání 

s Úřadem státního dozoru mnohem aktivnější roli a k pokroku došlo i 

v legislativě. Komise pro cenné papíry zpracovala řadu metodik upravujících 

významné oblasti kapitálového trhu, některé z nich převzala po integraci dohledu 

ČNB. V roce 2002123 získala Komise pro cenné papíry nové pravomoci, které posílily 

její postavení při výkonu dohledu. Na Komise pro cenné papíry bylo převedeno 

zmocnění vydávat prováděcí právní předpisy k zákonům regulujících kapitálový trh.

Zákonem č. 57/2006 Sb. s účinností od 1.4.2006 zanikla KCP a její pravomoci přešly 

na Českou národní banku.

Domnívám se, že Komise pro cenné papíry měla existovat od počátku 

vzniku České republiky, nikoli až poté, co většina majetku z fondů byla 

vytunelována.

V roce 2004 vstoupil v účinnost zákon o podnikání na kapitálovém trhu, jenž 

lze hodnotit velice kladně. Ve srovnání s předchozí právní úpravou výrazně rozšířil 

okruh osob podléhajícím dohledu, stanovil oprávnění pozastavit obchodování 

s investičními nástroji na regulovaném trhu, zavedl možnost zavést nucenou správu 
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odníka s cennými papíry a definoval správní delikty včetně pokut, které jim 

Nová etapa v dohledu nad kapitálovým trhem počala v roce 2006, kdy dohled 

nad kapitálovým trhem přešel na Českou národní banku.

4.2.2 Současný stav

Kapitálový trh prošel od roku 1993 velkým rozvojem právní úpravy. 

V souvislosti se vstupem do Evropské unie, byla Česká republika povinna 

implementovat evropské právo, které oblast kapitálového trhu silně reguluje.

Tuzemská právní úprava vychází ve značné míře z evropské úpravy. Proto je nutné 

brát v úvahu i evropské předpisy, zejména směrnici MiFID. Od 1.4.2006 vykonává 

Česká národní banka dohled nad kapitálovým trhem.

Zákon o podnikání na kapitálovém trhu stanoví okruh osob, které podléhají 

dohledu České národní banky. Lze je rozdělit na dvě kategorie. První tvoří osoby, 

které disponují oprávněním k činnosti. Druhou skupinou jsou osoby, které 

povolovacímu režimu nepodléhají, ale dopustily se nebo se mohou dopustit 

správního deliktu. Dohledu podléhají rovněž osoby, které neoprávněně vykonávají 

nebo nabízí činnost upravenou zákonem o podnikání na kapitálovém trhu. Otázce 

neoprávněného výkonu činnosti se budu podrobněji věnovat v kapitole 4.7.

Směrnice MiFID přinesla významné změny v regulaci investičních služeb. Ty 

byly transponovány do zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Velkým přínosem 

bylo zásad, kterými se musí osoby nabízející investiční služby řídit. První z nich je 

povinnost jednat čestně, spravedlivě a profesionálně v souladu s nejlepšími zájmy 

zákazníka. Druhou je povinnost poskytnout zákazníkovi úplné informace, které 

nejsou zavádějící, aby mohl zákazník porozumět investičním nástrojům a investičním 

službám tak, aby mohl přijmout kvalifikované rozhodnutí. A konečně povinnost 

poskytnout investiční služby, které budou odpovídat investičnímu profilu zákazníka a 

jeho investičním požadavkům. Plnění těchto povinností kontroluje orgán dohledu.

Zároveň byla směrnicí zavedena kategorizace zákazníků. Obchodník 

s cennými papíry před tím než poskytne zákazníkovi jakoukoli investiční službu, má 

povinnost ho zařadit do jedné z následujících kategorií – neprofesionální zákazník, 
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zákazník nebo způsobilá protistrana. Cílem těchto ustanovení je 

zákazníky s nulovými nebo menšími znalostmi a zkušenostmi. Nejvíce

klientů je v praxi zařazeno do kategorie neprofesionální zákazník, na kterou se 

vztahuje nejvyšší stupeň ochrany. Neprofesionální zákazník získá nejširší rozsah 

informací o investičních produktech a službách a bude upozorněn na možná rizika 

související s realizací investiční služby. Do kategorie způsobilé protistrany a 

profesionální zákazník se fyzické osoby řadí spíše výjimečně. Do této kategorie se 

řadí nejčastěji banky, penzijní fondy nebo velké společnosti. U nich se předpokládá, 

že jsou schopni dělat vlastní investiční rozhodnutí a odhadnout potenciální rizika, a 

proto nepotřebují tak vysoký stupeň ochrany. V závislosti na tom, o jakou kategorii se 

jedná, má obchodník s cennými papíry různé povinnosti, které musí ke každé 

kategorii plnit. Na žádost zákazníka je ho možné přeřadit do jiné kategorie s tím, že 

ztrácí veškeré benefity, které mu kategorie přináší.

Zákon o podnikání na kapitálovém trhu rozlišuje hlavní a vedlejší investiční 

služby. Nechci zde dopodrobna rozebírat jednotlivé investiční služby. Chtěla bych 

se zaměřit pouze na dvě, mezi kterými je podle mého názoru nejasná hranice a 

v praxi může činit problémy, a to přijímání a předávání pokynů týkající se 

investičních nástrojů a investičním poradenstvím. Pouhé sdělení objektivní 

informace například ve formě srovnání výhod a nevýhod různých produktů 

totiž investičním poradenstvím není. Praktický rozdíl mezi nimi je v rozsahu 

poskytovaných služeb a také v míře zodpovědnosti za poskytovanou službu. Zatímco 

u služby přijímání a předávání pokynů nemůže zprostředkovatel klientovi doporučit 

investiční strategii nebo produkt, přičemž provádí test přiměřenosti, u služby 

investičního poradenství investiční poradce toto oprávnění má, přičemž provádí test 

vhodnosti. Nese však plnou zodpovědnost za své doporučení klientovi. Zákon o 

podnikání na kapitálovém trhu rozumí pod pojmem investiční poradenství týkající se 

investičních nástrojů poskytování individualizovaného poradenství, které směřuje 

přímo či nepřímo k nákupu, prodeji, úpisu, umístění, vyplacení, držbě nebo jinému 

nakládání s konkrétním investičním nástrojem nebo nástroji nebo k uplatnění práva 

na takové nakládání, a to bez ohledu na to, zda je poskytováno z podnětu zákazníka 

nebo potencionálního zákazníka nebo obchodníka s cennými papíry. Směrnice 

MiFID definuje investiční poradenství jako poskytování osobních doporučení klientovi, 

na jeho žádost, či z podnětu investičního podniku, ohledně jedné či více transakcí 
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se finančních nástrojů. Součástí služby přijímání a předávání pokynů je též 

nikace se zákazníkem, včetně nabídky investiční služby či investičního nástroje, 

poučení zákazníka o případných rizicích, získání základních informací o zákazníkovi, 

resp. zjištění investičního záměru zákazníka. Lze shrnout, že investiční 

poradenství je osobní poradenství, tj. individualizované beroucí v potaz 

konkrétní individuální podmínky konkrétního zákazníka vez vztahu k investiční 

službě nebo investičnímu nástroji. Mezi pojmové znaky tedy patří individualizace, 

musí se týkat konkrétního investičního nástroje a prezentování rady jako vhodné pro 

osobu zákazníka. O investiční poradenství se může jednat i v případě, když by byla 

určitá investiční příležitost prezentovaná jako investiční doporučení představena jako 

vhodná z pro konkrétního zákazníka. Oproti tomu investičním poradenstvím není 

poskytování investičních doporučení, obecného poradenství, analýz investičních 

příležitostí a poradenství určené pro širší okruh osob nebo veřejnost šířené například 

letáky. Investiční poradenství tedy zahrnuje sběr informací o investičních 

příležitostech týkajících se investičních nástrojů, informace o těchto investičních 

nástrojích a o jejich cenovém vývoji, zhodnocení těchto informací při zohlednění 

individuálních podmínek zákazníka. Na základě vyhodnocení výše uvedeného

obchodník s cennými papíry nebo investiční zprostředkovatel formuluje doporučení 

k nákupu nebo prodeji konkrétního investičního nástroje. Investičním poradenstvím 

ohledně jedné investice může být i jediný investiční nástroj a jediný úkon. Častěji

však se v praxi jedná o analýzu dostatečně reprezentativního vzorku investičních 

příležitostí, nástrojů a strategií, které umožňují srovnání několika variant.

Často se lze setkat s tím, že jsou pojmy investiční poradenství a 

investiční doporučení považovány za v podstatě totéž, ačkoli tomu tak ve 

skutečnosti není. Zjednodušeně investičním doporučením rozumí zákon o 

podnikání na kapitálovém trhu124  informaci, která doporučuje konkrétní investiční 

rozhodnutí týkající se finančního nástroje. Institut investičního doporučení je 

upravena v hlavě zákona ochrana před zneužitím trhu. Pravidla pro tvorbu a šíření 

investičních doporučení se vztahují na osoby, které investiční doporučení tvoří a dále 

na osoby, které investiční doporučení šíří. Podle důvodové zprávy slovo šíření 

znamená nejen uveřejnění, ale i jeho předání třetí osobě, o které se předpokládá, že 

jej uvede v obecnou známost. Ten, kdo investiční doporučení vytvoří, musí zajistit, 

                                                
124

§ 125 odst. 6



aby 

měly 

77

byly jasně odlišitelná fakta od odhadů či názorů. Předpovědi a cenové cíle by 

být jasně odlišeny a měla by být uvedena východiska pro jejich stanovení.

Podle mého názoru je naprosto zásadním požadavek na uvedení informace o 

střetu zájmů osoby, která tvoří nebo šíří investiční doporučení, tedy zejména 

informace o významném finančním zájmu nebo o střetu zájmů týkající se 

finančních nástrojů, které jsou předmětem investičních doporučení ze strany 

osoby, která ho uveřejnila a stejně tak osoby, která ho připravila. Tato informace 

musí být v investičním doporučení uvedena nebo v něm musí být uveden odkaz na 

místo, kde lze informace o střetu zájmů nalézt. 

Vyhodnocení, zda se v daném případě jedná o investiční poradenství či nikoli, 

je nutné zjistit, zda jsou naplněny jeho pojmové znaky. Není podstatné, zda je 

investiční služba investičního poradenství poskytována z podnětu zákazníka nebo 

obchodníka s cennými papíry, respektive investičního zprostředkovatele.

Za zcela nevyhovující považuji absentující regulaci investičního 

poradenství ve vztahu k produktům investičního životního pojištění. Pokud 

pojišťovací zprostředkovatel poskytne zákazníkovi doporučení například ve 

vztahu k investici do akciového fondu vytvářeného pojišťovnou 

prostřednictvím investičního životního pojištění, není prakticky zodpovědný za 

své doporučení. Oproti tomu pokud investiční zprostředkovatel poskytne 

doporučení například ve vztahu k podílovému listu, aniž by provedl test 

vhodnosti a splňoval patřičné požadavky na odbornost, mohl se dopustit 

správního deliktu. Na odbornost i činnost osob poskytujících službu 

investičního poradenství jsou totiž kladeny podstatně vyšší nároky. 

Jak je v úvodu této kapitoly uvedeno, obchodník s cennými papíry má 

povinnost zákazníkovi poskytnout investiční služby, které budou odpovídat jeho 

investičnímu profilu a investičním požadavkům. Za tímto účelem směrnice MiFID, 

resp. zákon o podnikání na kapitálovém trhu stanoví povinnost obchodníka 

s cennými papíry vyžadovat informace od zákazníka, což je vyústěním zásady 

„poznej svého zákazníka“. V závislosti na tom, zda hlavní investiční služba obsahuje 

poradenský prvek či nikoli se odlišují dva režimy s odlišnými požadavky na míry 

poskytovaných informací.

Při poskytování hlavních investičních služeb s poradenským prvkem

obchodník s cennými papíry zjišťuje od zákazníka informace o jeho odborných 

znalostech a zkušenostech v oblasti investic, finančním zázemí a investičních 
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125 . Tyto informace musí obchodník s cennými papíry získat od zákazníka 

nezbytném k tomu, aby porozuměl zásadním skutečnostem  o zákazníkovi

a nabyl přesvědčení, že se zřetelem k druhu a rozsahu zákazníkem požadovaných 

služeb jsou obchod, investiční nástroj nebo investiční služby pro zákazníka vhodné. 

Zároveň by měl přihlédnout k možným rizikům, která mohou být s investiční službou, 

investičním nástrojem nebo obchodem týkajícího se investičního nástroje spojena a 

možným zajištěním k nim.126

Oproti tomu při poskytování hlavních investičních služeb bez 

poradenského prvku obchodník s cennými papíry zjišťuje od zákazníka informace o 

jeho odborných znalostech a zkušenostech v oblasti investic127. Cílem vyhodnocení 

je zjištění, zda má zákazník potřebné znalosti a zkušenosti k tomu, aby porozuměl 

rizikům souvisejícím s nabízenou či poptávanou hlavní investiční službou nebo 

obchodem. Pak je přiměřenost dána. Pokud zákazník provádí obdobné obchody

v rámci daného druhu hlavní investiční služby, není obchodník s cennými papíry 

povinen znovu při každém obchodu provádět test přiměřenosti128.     

V sektoru kapitálového trhu je Česká národní banka vázána zásadou 

oportunity, neboť podle § 6 odst. 2 zákona o dohledu nad kapitálovým trhem je před 

zahájením správního řízení oprávněna zvážit, zda je zjištěné porušení povinností 

natolik závažné, že je nutné zahájit řízení o uložení opatření k nápravě nebo sankce.

Orgán dohledu vezme při úvahách, zda řízení zahájí v potaz například následek 

porušení povinností, okolnosti, za kterých k porušení povinností došlo, 

pravděpodobnost dalšího porušení povinností, zda je s ohledem na princip generální 

prevence nutné či potřebné vztáhnout represivní působení konkrétního sankčního 

řízení nepřímo i na další subjekty na trhu, zda se jednalo o porušení povinností vůči 

detailovým nebo profesionálním klientům, jaký vliv by mělo uložení sankce na důvěru 

investorů v kapitálový trh apod.

Mám za to, že princip oportunity by měl být legislativně zakotven i 

v ostatních sektorech finančního trhu, protože je jakýmsi korektivem rozsahu 

správně-právního postihu deliktního jednání, aby sankční řízení proběhlo 

pouze tam, kde je to smysluplné a neprobíhalo v případech, kdy je to neúčelné.  

                                                
125

test vhodnosti (suitability test)
126

Recitál 57 směrnice MiFID
127

test přiměřenosti (appropriateness test)
128

Recitál 59 směrnice MiFID



nejsilnější.

79

Sankční pravomoci České národní banky jsou v oblasti kapitálového trhu 

 Pokutu může Česká národní banka uložit za spáchání správního deliktu,

opatření k nápravě za porušení kteréhokoli ustanovení zákona o podnikání na 

kapitálovém trhu. Zákon nevylučuje – stejně tak jako v trestním řízení – uložit pokutu

a opatření k nápravě, resp. jiné opatření současně. Zákon o podnikání na 

kapitálovém trhu rozlišuje opatření k nápravě a jiná opatření. Jediný rozdíl mezi nimi 

je v jejich pojmenování, protože procesní postup při jejich ukládání i vše ostatní je 

totožné. Podle mého názoru toto, byť pro někoho na první pohled zbytečné 

rozlišení, je zcela na místě. Mimořádným auditem, zavedením nucené správy 

nebo pozastavením obchodování s investičními nástroji se totiž nedostatek 

v činnosti subjektu podléhajícím dohledu nenapraví, nejedná se tedy o opatření 

k nápravě, ale o jiné opatření, jak sám zákon správně uvádí.

Nemám v úmyslu detailně zmiňovat jednotlivá opatření, která může Česká

národní banka dohlíženému subjektu uložit. Na tomto místě bych se chtěla zastavit u 

dvou, a to nařízení výměny vedoucích osob a nucené správy. Vedoucí osobu zákon 

o podnikání na kapitálovém trhu definuje129 jednak výčtem konkrétních pozic v rámci 

organizační struktury právnické osoby, tak i charakteristikou faktického stavu, kdy 

tato osoba skutečně řídí činnost právnické osoby. Česká národní banka má tuto 

pravomoc vůči obchodníkovi s cennými papíry, zahraniční osobě oprávněné 

poskytovat investiční služby v ČR130, organizátorovi regulovaného trhu, centrálnímu 

depozitáři a finanční holdingové osobě, což plyne z § 135 odst. 1 písm. y) zákona o 

podnikání na kapitálovém trhu. Nechci opodstatněnost toto opatření nijak 

rozporovat, avšak pokud se nad ním zamyslím, napadají mě dvě otázky. První 

je, zda zákon porušuje právnická osoba nebo vedoucí osoba? Odpověď zde 

zřejmě bude, že právnická osoba s tím, že její vedoucí osoba porušení zákona 

zavinila. Druhý otazník mám nad tím, zda je vedoucí osoba účastníkem řízení? 

Správní řízení o uložení opatření totiž vede Česká národní banka s právnickou 

osobou. Podle mého názoru by vedoucí osoba účastníkem řízení být 

účastníkem řízení, protože je rozhodnutím České národní banky přímo dotčena. 

Výše uvedené opatření by mělo být ukládáno až jako ultima ratio, kdy není 

možné výsledku dosáhnout jinak, například odejmutím souhlasu s výkonem 

funkce. 
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Nucená správa, která je bezpochyby mimořádným opatřením, má za cíl

nahradit stávající vedení obchodníka s cennými papíry, který není bankou, 

provozovatele vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání se sídlem 

v České republice, organizátora regulovaného trhu nebo centrálního depozitáře

nuceným správcem. Tento profesionál by měl zajistit nápravu nedostatků a 

v neposlední řadě chránit práva zákazníků. Nucenou správu může Česká národní 

banka zavést ve dvou případech. Prvním z nich je opakované nebo závažné 

porušení povinnosti stanovené zákonem o podnikání na kapitálovém trhu nebo 

nařízení Evropské unie nebo povinnosti stanovené dohlíženému subjektu 

rozhodnutím České národní banky, druhým pak pokud jsou ohroženy zájmy 

zákazníků a hrozí nebezpečí z prodlení. Pokud se podíváme na úpravu ostatních 

sektorových zákonů, zjistíme, že se liší a v sektoru spořitelních a úvěrních družstev 

dokonce v současné době upravena vůbec není. O nucené správě u bank je 

pojednáno níže, hlavním důvodem pro její zavedení je systémové riziko. Podle 

zákona o kolektivním investování hraje podstatnou roli ochrana zákazníků. Mám za 

to, že by bylo žádoucí sjednotit přístup k institutu nucené správy na finančním 

trhu jednotně, protože k rozdílným přístupům není důvod. Vhodným místem 

pro její zakotvení by mohl být zákon o dohledu nad finančním trhem. Inspirací 

pro zákonodárce by se mohl stát zákon o podnikání na kapitálovém trhu.

Podle mého názoru zřejmě největší změny v legislativě kapitálového trhu 

přinesla směrnice MiFID. Domnívám se, že jejím vlivem došlo ke zvýšení úrovně 

poskytování investičních služeb v České republice a že tato úprava je zcela 

dostačující. Evropská komise zřejmě tento názor nesdílí, neboť přišla s návrhem na 

její revizi, kterou odůvodňuje vznikem nových obchodních strategií, technologickým 

vývojem a v souvislosti s finanční krizí se změnily podmínky pro fungování 

kapitálových trhů. V druhé polovině roku 2011 Evropská komise zveřejnila návrh

novely směrnice MiFID v podobě návrhu přepracovaného znění rámcové směrnice 

(MiFID 2)131 a nového nařízení (MiFIR)132.

                                                
131

 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o trzích finančních nástrojů a o zrušení směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES (přepracované znění) KOM(2011) 656 v konečném znění 
132

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení 
[nařízení o infrastruktuře evropských trhů] o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech 
obchodních údajů. KOM(2011) 652 v konečném znění  
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Mezi nejvýznamnější změny, které MiFID 2 přináší, patří následující. MiFID 2

vztahovat na nabízení strukturovaných vkladů bankami a bankovních 

dluhopisů. Dochází tedy k rozšíření působnosti směrnice. MiFID 2 dále upravuje 

požadavky na organizační zabezpečení a pravidla jednání pro vysokofrekvenční a 

algoritmické obchodování. Navrhuje se, aby se pravidla jednání uplatňovala i na 

způsobilé protistrany, čímž se podle mého názoru pokrucuje systém 

kategorizace zákazníků zavedený MIFID 1. Přísnější pravidla budou platit i pro 

investiční poradenství, které se bude členit na nezávislé poradenství založené na 

analýze vzorku investičních nástrojů dostupných na trhu a závislé poradenství. Ten, 

kdo bude poskytovat nezávislé poradenství by neměl přijímat jakoukoli pobídku 

v souvislosti s poradenstvím a investičními nástroji ohledně kterých nezávislé 

poradenství poskytuje. Zmenšuje se okruh investičních nástrojů obchodovatelných 

v režimu execution only, tj. bez provádění testu vhodnosti nebo přiměřenosti.

Z tohoto režimu budou nově vyloučeny například strukturované dluhopisy. Další 

podstatnou změnou je povinné zavedení systému mimosoudního řešení sporů mezi 

poskytovateli investičních služeb a jejich klienty – spotřebiteli. Členské státy budou 

muset ESMA nahlásit vytvoření mimosoudních orgánů pro řešení spotřebitelských 

sporů v oblasti investičních služeb. ESMA zveřejní seznam těchto orgánů. MiFID 2 

harmonizuje i sankce ukládané za porušení povinností stanovených v této směrnici.

MiFIR stanoví požadavky na zveřejňování údajů o transparentnosti obchodů a 

jejich hlášení orgánu dohledu, zavádí povinnost obchodovat s deriváty pouze v rámci 

organizovaných tržních platforem. Nařízení rovněž zavádí plně harmonizovaný režim 

pro působení poskytovatelů investičních služeb ze třetích zemí. Dále zakládá novou 

pravomoc orgánu dohledu ukládat opatření týkající se finančních nástrojů, například 

možnost omezovat rozsah otevřených derivátových pozic.    

4.3 Úvěrové instituce

Pod pojmem úvěrová instituce rozumím právnickou osobu, jejíž činnost 

spočívá v příjímání vkladů od veřejnosti a v poskytování úvěrů nebo osobu 

oprávněnou k vydávání elektronických peněžních prostředků. V České republice této 

definici odpovídají banky a spořitelní a úvěrní družstva. Tuto kapitolu jsem 

pojmenovala úvěrové instituce zejména s ohledem na evropské právo, které 
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tento pojem a úvěrové instituce definuje jako podniky, jejichž 

činností je přijímat vklady nebo jiné splatné fondy od veřejnosti a 

poskytovat úvěry na vlastní účet. Takovými subjekty totiž nemusí být pouze 

instituce nesoucí název banka ve své firmě, ale všechny subjekty, které mají licenci 

k provozování činnosti spojené s přijímáním vkladů a poskytováním úvěrů. Právo 

Evropské unie předpokládá, že okruh služeb, které úvěrová instituce poskytuje 

nemusí nutně být pouze přijímání vkladů a poskytování úvěrů, ale že mohou 

poskytovat i jiné finanční služby jako například obchodování na vlastní účet nebo 

účet zákazníka, úschova cenných papírů nebo poskytování záruk. Lze shrnout, že 

s rozvojem poskytování finančních služeb a jejich modernizací služby původně 

výhradně poskytované bankami, tj. přijímání vkladů a poskytování úvěrů, 

začaly poskytovat i nebankovní subjekty za splnění zákonných požadavků.

Domnívám se, že je na místě ve stručnosti vysvětlit rozdíl mezi pojmy 

banka, spořitelna, záložna, spořitelní a úvěrní družstvo, protože jsou často 

nesprávně používány. 

Historicky se peněžní ústavy rozlišovaly na banky, spořitelny a záložny. 133  

Banky prováděly aktivní, pasivní i oboustranné obchody. Spořitelny se na rozdíl od 

bank orientovaly na drobné střadatele, kterým zajišťovaly bezpečné uložení 

finančních prostředků. Podle platné legislativy134 věcně není rozdíl mezi pojmy banka 

a spořitelna. V současnosti slovo spořitelna má ve svém názvu Česká spořitelna, a. s. 

Může nás napadnout, zda-li použití označení spořitelna v obchodní firmě není 

v rozporu se zákonem? Odpověď na tuto otázku nám dává ustanovení § 3 odst. 1 

zákona o bankách, podle kterého není překážkou používání slova spořitelna 

v obchodní firmě.

 Záložny jako lidové peněžní ústavy fungovaly na principu vzájemné 

svépomoci, jejími klienty bylo zejména venkovské obyvatelstvo. V této souvislosti se 

nemohu nezmínit o spořitelních a úvěrních družstvech neboli družstevních záložnách. 

Na rozdíl od vztahu pojmů banka – spořitelna, se v případě pojmů banka – spořitelní 

a úvěrní družstvo nejedná o totéž. Základním právním předpisem upravujícím 

                                                
133

 Eliáš, K.,Bartošíková, M., Pokorná, J. a kol. Kurz obchodního práva. Právnické osoby jako 
podnikatelé. 5. vydání. Praha: C.H. Beck, 2005, str. 498 a násl. 
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 § 42 zákona o bankách sjednotil dřívější rozlišování banky a spořitelny
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záložny je zákon o spořitelních a úvěrních družstvech135. Podle něj se 

záložnou rozumí „družstvo, které pro podporu hospodaření svých členů 

provozuje finanční činnosti, jimiž se rozumí zejména přijímání vkladů a poskytování 

úvěrů, ručení a peněžních služeb v různých formách“. Jedním z rozdílů je právní 

forma. Banka je akciovou společností, družstevní záložna družstvem. Další rozdíly 

bychom nalezli ve výši základního kapitálu, rozsahu poskytovaných služeb nebo 

v podmíněnosti poskytování finančních služeb členstvím a splacení členského vkladu 

v případě družstevní záložny.    

V platné legislativě je možné nalézt pojem peněžní ústav § 778 občanského 

zákoníku136 a § 67 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách137. V minulosti občanský 

zákoník obsahoval138 též pojem peněžní organizace. Tyto pojmy je nutné vykládat 

s přihlédnutím k historickému vývoji ve smyslu banky v obecném smyslu, tj. včetně 

družstevních záložen. 

4.3.1 Banky

Banka má podobný etymologický základ jako slovo bankrot, které používá pro 

označení úpadku. Základem obou slov je slovo „banco“, které v italštině znamená 

lavice. Na těchto lavicích mívali středověcí italští bankéři vždy vyloženy peníze a 

související listiny a prováděli obchody. Pokud nemohli dostát svým závazkům, byla 

jim tato lavice sborem kupců rozlámána.139

Banka je finanční institucí, jejímž smyslem je zejména provádět různé druhy 

bankovních obchodů, tedy obstarávat platby, přijímat peníze, obchodovat s nimi, 

spravovat je a v případě tzv. cedulových bank je i vydávat. Banky lze dále definovat 

jako podnikatelské subjekty, které se od ostatních podnikatelských subjektů liší 

předmětem svého podnikání, kterým je obchodování s penězi a v řadě dalších 

specifických rysů. Jejich hlavní činností je zprostředkování pohybu finančních 

prostředků mezi jednotlivými ekonomickými subjekty, přičemž toto zprostředkování je 

založeno především na tom, že banky přijímají vklady od veřejnosti a z nich na 
                                                
135

 zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím 
souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 
pozdějších předpisů
136

zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
137

zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
138

§ 325 občanského zákoníku ve znění účinném do 31.12.1991
139

 E Eliáš, K., Bartošíková, M., Pokorná, J. a kol. Kurz obchodního práva. Právnické osoby jako 
podnikatelé. 5. vydání. Praha: C.H. Beck, 2005, str. 497 
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účet poskytují úvěry.140  Zákon o bankách definuje banku jako právnickou 

se sídlem v České republice, založenou jako akciovou společnost, která 

přijímá vklady od veřejnosti a poskytuje úvěry a má k výkonu těchto činností 

bankovní licenci. 

Banky se liší druhem a rozsahem prováděných činností, velikostí územní 

působností. Banky lze zjednodušeně členit na obchodní, investiční, speciální banky

(hypoteční, rozvojové, zemědělské) a stavební spořitelny. 141

Investiční bankou se rozumí banka, která provádí upisování cenných papírů 

a působí na sekundárním trhu cenných papírů 142 . Kuhn 143  přichází se čtyřmi 

definicemi investičního bankovnictví od nejširší po nejužší. Nejširší pojetí zahrnuje 

všechny aktivity hlavních firem na Wall Street. Podle užší definice investiční 

bankovnictví pokrývá všechny aktivity na kapitálových trzích. Neobsahuje však 

maloobchodní transakce s cennými papíry a obchody s pojistnými produkty. Ještě 

užší pojetí investičního bankovnictví zahrnuje vybrané obchody na kapitálových 

trzích s důrazem na emisní obchody, fúze a akvizice. Rizikové financování a správa 

aktiv podle této definice do investičního bankovnictví nespadá. Nejužší definice 

zahrnuje pod tento pojem emisní obchody a brokerské nebo dealerské obchody na 

sekundárních trzích. Musílek144 zahrnuje pod pojem investiční bankovnictví aktivity, 

které se týkají vydávání, obchodování, analyzování a správy investičních instrumentů. 

Jedná se zejména o emisní obchody, obchody na sekundárních trzích, investiční 

analýzy, investiční poradenství, správu aktiv a zprostředkování fúzí a akvizic.

Investiční banky provozují svou činnost s nižším objemem aktiv než komerční banky.

Investiční bankovnictví obsahuje zejména obchody s investičními instrumenty na 

vlastní a cizí účet, oproti tomu v komerčním bankovnictví převažují úvěrové a 

depozitní obchody na vlastní účet a riziko. 

V českém právním řádu pojem investičního bankovnictví definován není. 

Zákon pouze vymezuje druhy investičních obchodů a podmínky jejich realizace 

bankou. Investiční obchody nejsou v současnosti zákonem o bankách definovány. Až 
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Reverenda, Z., Mandel, M., Kodéry, J., Musílek, P., Dvořák, P., Brada, J. Peněžní ekonomie a 
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Musílek, P., Trhy cenných papírů, Praha: Ekopress, 2010, str. 161



do nedávné 

investování 

85

minulosti však zákon o bankách145 investiční obchody definoval jako

do cenných papírů, obchodování s cennými papíry, obchodování s právy 

spojenými s cennými papíry nebo odvozenými od cenných papírů, účastí na 

vydávání cenných papírů a poskytování souvisejících služeb a obhospodařování 

cenných papírů včetně poradenské činnosti. Investiční služby vymezuje zákon o 

podnikání na kapitálovém trhu146 jako hlavní investiční služby a činnosti a doplňkové 

investiční služby poskytované podnikatelsky.

Stavební spořitelny jsou banky, kterým bylo uděleno povolení podle zákona 

o bankách a předmětem jejich činnosti je stavební spoření a další činnosti podle 

zákona o stavebním spoření.147 Stavební spořitelna uzavírá se zákazníkem, resp. 

účastníkem stavebního spoření smlouvu o stavebním spoření. Stavební spořitelny 

přijímají od zákazníků účelové vklady a při splnění zákonem stanovených podmínek 

poskytují zákazníkům úvěry ke stavebním účelům. Mezi výhody stavebního spoření

patří jistě jeho relativně dobrá výnosnost a nízká rizikovost, protože vklady u 

stavebních spořitelem jsou pojištěny. Nevýhodou je však jeho nízká likvidita, protože 

výpovědí smlouvy o stavebním spoření do šesti let od jejího sjednání účastník příjde 

o státní podporu. Pro státní rozpočet částka vynaložená na výplatu státní podpory 

rovněž znamená nemalou zátěž, proto v souvislosti s úsporami státního rozpočtu

vláda přišla s návrhem zákon o stavebním spoření novelizovat. 

Novela zákona o stavebním spoření 148  bude pro tento sektor znamenat 

nemalé změny. Dne 6.2.2013 proběhlo 1. čtení v Poslanecké sněmovně.

V současnosti je návrh zákona projednáván ve výborech. Novela obsahuje dvě 

zásadní změny. První z nich je zavedení účelového vyplácení státní podpory 

stavebního spoření na bytové potřeby, aby bylo zajištěno, že státní podpora nebude 

využita na jiný účel. Alternativně bude možné státní podporu využít na účel podpory 

na stáří, tj. převést naspořenou částku včetně státní podpory do III. penzijního pilíře. 

Účastník stavebního spoření bude moci tyto peníze buď vložit jako mimořádný 

příspěvek nebo si penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření předplatit. 

Zavedení účelovosti vyplácení státní podpory stavebního spoření považuji za 

žádoucí, neboť v současnosti je stavební spoření pro zákazníky výhodným 

spořícím produktem podporovaným státem, kdy však prostředky poskytnuté 
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nejsou vždy použity na podporovaný účel. Druhou zásadní změnou je 

okruhu poskytovatelů stavebního spoření o univerzální banky. Dnes mohou 

stavební spoření poskytovat pouze stavební spořitelny, tj. specializované banky. 

Nově budou moci stavební spořitelny poskytovat i univerzální banky, aniž by musely 

zakládat stavební spořitelnu. Stavebním spořitelnám bude naopak umožněno si 

rozšířit stávající licenci. Zákon by měl být účinný od 1.1.2014.

Hypoteční bankou je banka, která je oprávněna vydávat hypoteční zástavní 

listy.149 Samotná bankovní licence nestačí. K provozování této činnosti je nutné, aby 

byla v bankovní licenci přímo uvedena. Pokud je banka oprávněna vydávat hypoteční 

zástavní listy, musí vydat obchodní podmínky k poskytování hypotečních úvěrů, kde 

mimo jiné stanoví postup při prodlení dlužníka se splácením úvěru nebo úroků, 

podmínky předčasného splacení úvěrů apod.

Obchodní banky bych velice zjednodušeně definovala jako podnikatelské 

subjekty, jejichž hlavní náplní činnosti je přijímání vkladů a poskytování úvěrů.

Detailní úpravu činnosti obchodních bank obsahuje zákon o bankách 150 , který

definuje banku jako akciovou společnost, která má oproti běžným akciovým 

společnostem jistá specifika. Zejména mám na mysli předmět podnikání, kterým je 

přijímání vkladů od veřejnosti a poskytování úvěrů a povinnost mít oprávnění k této 

činnosti, tedy licenci orgánu dohledu. Základním kamenem regulace bankovní 

činnosti je předchozí souhlas orgánu dohledu k zahájení činnosti, které přináší řadu 

výhod. Jednou z nich je, že bankou mohou být instituce finančně zdravé, důkladně 

orgánem dohledu prověřené, které splňují všechny zákonné požadavky, např. výši 

základního kapitálu, která je ve srovnání s výší základního kapitálu ostatních 

subjektů finančního trhu výrazně vyšší, schvalování osob ve vedení banky. Je totiž 

lepší subjekt před vstupem do odvětví důkladně prověřit a předejít možným 

pozdějším problémům.   

Ekonomická encyklopedie 151  rozumí pojmem bankovní regulace „souhrn a 

kontrolu dodržování stanovených podmínek zakládání a činnosti bank. Mezi hlavní 

cíle regulace a dohledu bankovních systémů v tržních ekonomikách patří 

prosazování cílů měnové politiky, zabezpečování bezpečnosti, důvěryhodnosti, 
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a ve vztahu k zahraničí konkurenceschopnosti bankovního systému 

stanovení pravidel fungování peněžních a kapitálových trhů a ochrana klientů 

před nekalými praktikami. Bankovní dohled představuje prověřování plnění obecně 

závazných bankovních předpisů.“

V soudobém pojetí systém bankovní regulace zahrnuje regulaci vstupu do 

bankovní sféry, základní pravidla činnosti bank, povinné pojištění vkladů a působení 

centrální banky v úloze věřitele poslední instance. 152 V souvislosti s existencí 

věřitele poslední instance je podle mého názoru velice problematické 

naplňování pravidla „to-big-to-fail“, která vychází z premisy, že čím je banka 

větší, tím horší jsou potenciální důsledky jejího úpadku pro celý bankovní

systém. Mám za to, že vyšší ochrana velkých bank je diskriminačním jevem 

v tržním prostředí vůči malým bankám. Při rozhodování o úvěrové pomoci by 

se vždy mělo vzít v úvahu, zda je banka pouze nelikvidní nebo nesolventní. U 

nesolventní banky je totiž naděje na záchranu mizivá. Záchranné akce považuji 

za problematické i z pohledu měnové politiky. Poskytnutí úvěrů centrální 

bankou bankám povede k přímému zvýšení rezerv bank a růstu peněžní zásoby, 

což může způsobit inflační tlaky. Původní pojetí věřitele poslední instance se 

vlivem finanční krize posouvá. Tuto roli přebírají státy, Mezinárodní měnový fond a 

Světová banka. Novým elementem je znárodňování bank prostřednictvím odkupu 

akcií státem, zakládání institucí specializovaných na odkup špatných aktiv z bilancí 

bank.

Bankovní dohled je činnost orgánu dohledu spočívající v prověřování, zda 

dohlížené subjekty dodržují právní předpisy, v donucování dohlížených subjektů 

k jejich plnění a ukládání sankcí v případě jejich neplnění. Tato činnost je realizována 

v následujícím časovém sledu. Nejprve orgán dohledu shromáždí informace získané 

od dohlížených subjektů, vyhodnotí je co do úplnosti a pravdivosti, vytřídí ty 

informace, z nichž lze usuzovat porušení právních předpisů, upozorní dohlížený 

subjekt na vady a vyzve ho k odstranění nedostatků a podle závažnosti a povahy 

zjištěných nedostatků uloží opatření k nápravě nebo pokutu.153
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zemí dohled nad bankami provádí centrální banky. V některých zemích 

bankovním sektorem zabezpečuje několik institucí. Například ve 

Spojených státech amerických dohled nad bankami dále vykonává na federální 

úrovni Federal Deposit Insurance Corporation (Federální korporace pro pojištění 

vkladů) a Office of the Comptroller of the Currency (Úřad pro kontrolu oběživa) a na 

úrovni jednotlivých států State Banking Authorities (Státní bankovní agentury).

Myslím, že v důsledku finanční krize může do budoucna dojít k výrazným 

změnám institucionální struktury dohledu. Příkladem může být bankovní unie 

na úrovní Evropské unie.

Na podzim roku 2012 předložila Evropská komise návrhy 154  na zřízení 

jednotného mechanismu dohledu nad úvěrovými institucemi v rámci eurozóny, tzv. 

bankovní unie. Podle těchto návrhů by měla Evropská centrální banka dohlížet 

všechny banky v eurozóně s tím, že banky méně významné a banky, které 

nepožádaly o pomoc z Evropského stabilizačního mechanismu nebo z Evropského 

nástroje finanční stability155. Ty budou dohlíženy orgány dohledu členských států. 

Členské státy mimo eurozónu, tedy například Česká republika budou moci vstoupit 

do režimu úzké spolupráce s Evropskou centrální bankou a banky na jejich území tak 

budou dohlíženy Evropskou centrální bankou. Již koncem roku 2012 byl Radou 

ECOFIN schválen obecný přístup. Poté byly zahájeny trialogy mezi Evropským 

parlamentem, Radou Evropské unie a Evropskou komisí. V dubnu 2013 byl schválen 

konečné kompromisní návrhy. V blízké době by měly být návrhy schváleny 

Evropským parlamentem a Radou Evropské unie.

Institut bankovního tajemství slouží k ochraně informací, které banka o 

klientovi a jeho finanční situaci získá. Klient bance informace s důvěrou svěřuje, 

logickým vyústěním soukromoprávní povahy vztahu banka – klient by měla být 

povinnost mlčenlivosti. Bankovní tajemství vzniká okamžikem, kdy banka předmětné 

informace od klienta získá a není tedy nutně podmíněno poskytnutím určité služby 

klientovi. Povinnost chránit bankovní tajemství nekončí rozvázáním smluvního vztahu 

a dokonce ani smrtí klienta. Avšak ani povinnost chránit bankovní tajemství není 

                                                
154

Návrh nařízení, kterým se mění nařízení 1093/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu, 
dostupné na: http://ec.europa.eu/internal_market/finances/docs/committees/reform/20120912-com-
2012-512_en.pdf a návrh nařízení pověřující Evropskou centrální banku zvláštními úkoly týkajícími se 
dohledu nad úvěrovými institucemi, dostupné na: 
http://ec.europa.eu/internal_market/finances/docs/committees/reform/20120912-com-2012-511_en.pdf
155

European Financial Stability Facility



absolutní. 

pověřeným 

89

V některých případech může být prolomena 156 , a to vůči osobám 

výkonem bankovního dohledu, soudu, správci daně, orgánům sociálního 

zabezpečení apod. Následkem porušení bankovního tajemství bankou je 

odpovědnost za škodu podle obchodního zákoníku. 

Pohledávky z vkladů jsou pojištěny u Fondu pojištění vkladů. V případě 

neschopnosti banky dostát svým závazkům vůči oprávněným osobám za zákonných 

a smluvních podmínek vyplatí Fond pojištění vkladů oprávněným osobám náhradu 

až do výše 100 000 EUR. Smyslem existence garančních systémů obecně je zaručit 

určitou míru uspokojení pohledávek klientů bank a spořitelních a úvěrních družstev, 

které nejsou schopny dostát svým závazkům vůči oprávněným osobám. Garanční 

systémy v oblasti bankovních vkladů jsou harmonizovány na úrovni Evropské unie.

Financování fondu je založeno na modelu průběžného financování ve formě ročního 

příspěvku od bank a družstevních záložen a jeho výše se odvíjí z objemu pojištěných 

pohledávek. Rozhodujícím okamžikem pro zahájení procesu výplaty náhrad z Fondu 

je okamžik, kdy Fond obdrží oznámení České národní banky o neschopnosti banky 

dostát svým závazkům vůči oprávněným osobám. Skutečnost, že nastal rozhodný 

den, zveřejní Česká národní banka na internetu. Fond nejpozději do 12 pracovních 

dnů od rozhodného dne stanoví den zahájení, místo a způsob vyplácení náhrad.

Fond musí být schopen vyplatit náhradu oprávněným osobám do 20 pracovních dnů 

od rozhodného dne, ve zcela mimořádných případech lze tuto lhůtu prodlužit o 

nejvýše 10 pracovních dnů. Domnívám se, že existence garančních systémů je 

zcela nezbytná, neboť přispívají ke stabilitě finančních trhů, což je v návaznosti 

na turbulence na finančních trzích v roce 2008 zcela nezbytné, protože důvěra 

veřejnosti ve finanční trh byla velice oslabena. Garanční systémy jednak chrání 

klienty samotné, ale také chrání banku samotnou a snižuje riziko tzv. runu na 

banku, protože zvyšuje důvěru klientů, že jejich pohledávka bude uspokojena i 

v případě, že banka nebude schopna dostát svým závazkům.

4.3.1.1 Historický exkurz

Do roku 1989 nelze mluvit o bankovním dohledu, protože bankovnictví 

podléhalo centrálnímu řízení. Státní banka byla nejen centrální bankou, ale i 

                                                
156

§ 38 odst. 2-11 zákona o bankách



obchodní 

S účinností 

90

bankou vedoucí hospodářským subjektům účty a poskytující jím úvěry.

od 1.1.1990 se přešlo k dvoustupňovému bankovnímu systému. Od té 

doby můžeme hovořit o bankovním dohledu. Dohledu Státní banky československé 

nepodléhala ani tak stabilita bankovního trhu, ale spíš v oblasti řízení peněžního 

oběhu a platební styk. Státní dozor nad tím, zda banky dodržují legislativu, nad jejich 

hospodařením vykonávalo Ministerstvo financí. K dalším změnám došlo v souvislosti 

s přijetím zákona o bankách a v roce 1993 s vytvořením České národní banky. 

Nedostatečná legislativa plná mezer, nedostatek kvalifikovaných odborníků a 

nevyjasněné pravomoci mezi Ministerstvem financí a Českou národní bankou

v některých otázkách celou situaci příliš nevylepšovaly. V 90. letech se české 

bankovnictví potýkalo s množstvím špatných úvěrů, které byly příčinou krachu 

malých bank. Domnívám se, že řada problémů bank byla způsobena byla 

spojena s nekvalitními a nedůsledně vymáhanými právními předpisy a 

s nedostatečnou úrovní dohledu. Na obranu je možné říci snad jen to, že orgán 

dohledu ani regulátor neměli žádné zkušenosti a učili se za pochodu.

Vývoj bankovního dohledu v letech 1990 – 1999 lze rozdělit do tří fází. První 

fáze v letech 1991 – 1993 je obdobím vytváření legislativního rámce a podmínek pro 

fungování bankovního dohledu. Výkon dohledu nad bankami a spořitelnami nejprve 

vykonávalo Ministerstvo financí, následně až Česká národní banka. V tomto období 

se formovaly základy bankovního dohledu, stanovila se pravidla pro standardní 

fungování bankovního dohledu. V druhé fázi 1994 – 1997 se rozvíjely funkce 

bankovního dohledu. K poměrně významným legislativním změnám došlo v roce 

1994. Bankovní dohled se začal více zaměřovat na prověřování činnosti bank. 

Následně začala Česká národní banka poznatky z kontrolní činnosti uplatňovat při 

tvorbě obezřetnostních pravidel a začala tlačit na banky, aby se chovaly obezřetně, 

protože se některé banky dostaly do poměrně závažných problémů. Ve třetí fázi 

1998 – 1999 došlo ke standardizaci výkonu bankovního dohledu. V roce 1998 byl 

bankovní radou schválen střednědobý cíl dohledu, a to přispět k vytvoření stabilního 

a konkurenceschopného bankovního sektoru. Základními principy při jeho 

naplňování byly vysoký stupeň harmonizace legislativy a dohledových postupů 

s principy Evropské unie stanovených v evropských směrnicích a zásadách pro 
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výkon bankovního dohledu157, komplexní systém regulace a dohledu nad 

komunikace orgánu dohledu s bankovním sektorem prostřednictvím České 

bankovní asociace a spolupráce při dohledu nad bankovními finančními skupinami.

Prioritou v tomto období se stala v rámci přípravy na členství v Evropské unii 

harmonizace bankovní legislativy s evropskými standardy. Bankovní dohled se dále 

soustředil na standardizaci postupů v oblasti povolovací činnosti, dohledu na dálku a 

kontrol na místě. Výkon bankovního dohledu se začal být prováděn prostřednictvím 

komplexních kontrol zaměřených na systémy řízení rizik a vnitřní kontrolní systém 

bank.158

Dalším milníkem byl vstup České republiky do Evropské unie v roce 2004. 

Bylo nutné harmonizovat českou právní úpravu s evropskou, která je v oblasti 

finančních služeb poměrně rozsáhlá. Novelizovány byly zákon o bankách i zákon o 

České národní bance. V roce 2006 byl dohled nad finančním trhem integrován do 

České národní banky. Z hlediska dohledu nad bankami z pohledu institucionálního 

nedošlo k výrazným změnám, neboť bankovní dohled vykonávala Česká národní i 

předtím. 

Domnívám se, že v této souvislosti je rovněž důležité se zabývat otázkou 

odpovědnosti bankovního dohledu. Podle mého názoru bankovní dohled 

nemůže nahradit úlohu vedoucích pracovníků bank, kteří jsou odpovědní za 

způsob a kvalitu řízení banky, identifikaci a řízení rizik spojených s bankovními 

obchody a nastavení efektivních kontrolních mechanismů. Podnikání v sektoru 

bankovnictví je totiž stejně podnikání jako každé jiné, přináší s sebou rizika. 

Orgán dohledu v bankovnictví tedy může tato rizika pouze omezit, aby nebyla 

narušena stabilita finančního trhu. Není však v jeho silách, aby úplně zabránil 

všem rizikům, které mohou vést k vážným finančním problémům banky. 

4.3.1.2 Současný stav

Hlavním předpisem regulujícím činnost bank je zákon o bankách, který byl přijat 

v roce 1992. Za dobu své účinnosti doznal řady změn, proto není divu, že jeho 
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podoba je hodně vzdálená té původní. V současnosti je oblast regulace 

trhu velmi ovlivňována evropskými předpisy, což se promítá i do tohoto 

zákona. Mám za to, že lze do budoucna očekávat, že se bude koordinace 

výkonu bankovního dohledu mezi jednotlivými členskými státy prohlubovat, 

což souvisí se záměrem vytvořit jednotný systém dohledu v EU.

Bankovní regulace dnes pokrývá v podstatě všechny oblasti bankovního 

podnikání. Dohled nad bankami vykonává Česká národní banka. Předmětem 

bankovního dohledu je posuzování žádosti o udělení bankovní licence, kontrola 

dodržování právních předpisů a ukládání opatření k nápravě nebo pokut. 

Pro podnikání v sektoru bankovnictví jsou stanoveny vstupní podmínky, tzv. 

kriteria autorizace. Splnění vstupních podmínek však ještě neznamená právní nárok 

na bankovní licenci, která je základním předpokladem pro existenci banky. Řízení o 

žádosti o bankovní licenci je správním řízením zahajovaným na písemný návrh. 

Řízení končí rozhodnutím o udělení bankovní licence nebo zamítnutím žádosti.  

Pokud žadatel vezme svou žádost zpět, je řízení zastaveno. Bankovní licence je 

správním aktem typu veřejnoprávního povolení udělované ad personam.

Pro banku jako profesionála platí povinnost stanovená v § 12 zákona o 

bankách postupovat při výkonu své činnosti obezřetně, zejména provádět obchody 

způsobem, který je v zájmu vkladatelů s přihlédnutím k návratnosti jejich vkladů a 

který neohrožuje bezpečnost a stabilitu banky.

Mezi základní pravidla obezřetného podnikání patří kapitálová účast bank 

na jiných právnických osobách159, likvidita bank160, kapitálová přiměřenost bank161, 

úvěrová angažovanost162, klasifikace pohledávek z hlediska stupně jejich rizikovosti 

a předpokládané návratnosti a pravidla pro tvorbu opravných položek k pokrytí ztrát 

z úvěrového portfolia, omezení některých investic a poskytování úvěrů ve vztahu 

k osobám spojeným s bankou, požadavek na vnitřní kontrolní systém, povinnost 

udržovat trvale svou platební schopnost, omezení pro kvalifikované účasti banky 

v jiných subjektech, zákaz zvýhodněného obchodování s osobami, které mají 
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vztah k bance163 a striktní oddělení prováděných úvěrových a investičních 

Zákon o bankách vcelku detailně upravuje požadavky na existenci vnitřního 

řídicího a kontrolního systému, které mají tři roviny. Jednak jsou v něm vymezeny 

pravidla správy a řízení společnosti, tzv. corporate governance a vnitřního řízení 

společnosti. Za druhé obsahuje pravidla řízení rizik, která banka v souvislosti se svojí 

podnikatelskou činností podstupuje a za třetí systém vnitřní kontroly, tedy pravidla 

řízení a kontroly dodržování právních předpisů upravujících činnost banky a 

požadavky na obecný vnitřní kontrolní systém. Obvykle je v bankách zřízen útvar 

compliance jako součást vnitřního kontrolního systému bank, který zajišťuje, aby byly 

dodržovány právní předpisy a vnitřní předpisy banky. Útvar compliance standardně 

vyhotovuje manuál compliance, který obsahuje informace o regulaci banky a jejím 

vlivu na banky a základní strategie výkonu činnosti compliance.

Hledisko vynaložení odborné péče vyžaduje, aby banka prováděla obchody 

pouze za nejvýhodnějších podmínek pro banku, zejména za nejvýhodnější cenu, 

které je možno při vynaložení odborné péče dosáhnout. 164 Obdobnou povinnost 

odborné péče má banka i při provádění obchodů s investičními nástroji realizovanými 

při obchodech na vlastní účet. Mám za to, že se v daném případě jedná o velice 

nevhodnou úpravu, protože požadavek jednat s odbornou péčí dává smysl 

pouze, je-li jedna osoba povinná vůči druhé s takovouto mírou péče.

Vstup zahraničních bank na český trh prostřednictvím poboček byl umožněn 

v roce 1992. Hlavním cílem tohoto aktu bylo otevřít český bankovní trh zahraničním 

subjektům a v důsledku toho podpořit transformační proces české ekonomiky a 

posílit konkurenční prostředí a tím jednak rozšířit spektrum bankovních produktů a 

služeb a zvýšit jejich kvalitu. Ruku v ruce s tím se očekávalo, že zahraniční odborníci 

přispějí ke zvýšení úrovně bankovnictví. Novelou v roce 2002 došlo ze změnám 

v oblasti prevence proti vstupu netransparentních a nekontrolovaných skupin na 

český trh. Tyto změny považuji za krok správným směrem, protože zapracovaly 

do zákona dnes již běžné podmínky pro udělení licence jako jsou 

důvěryhodnost zahraniční banky a její dostatečná finanční síla s ohledem na 
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podnikání pobočky nebo průhlednost skupiny s úzkým propojením.

však tyto podmínky byly podle mého názoru velice liberální. Pobočky 

zahraniční banky ze třetích zemí jsou organizační složkou zahraniční banky  a 

tudíž nemají právní subjektivitu. V důsledku toho nemají ani vlastní kapitál, 

pravidla pro ně by proto měly být striktnější než jak tomu v minulosti bylo.

Dalším zlomem byl vstup České republiky do Evropské unie v roce 2004. Pro banky 

se sídlem v jiném státě Evropské unie byl zaveden evropský pas. Nově tak už 

nemusely mít pro své pobočky licenci České národní banky. 

Pokud chtějí banky z jiných členských států Evropské unie v České 

republice poskytovat bankovní služby, mají dvě možnosti. Prvním je bez založení 

pobočky na základě volného pohybu služeb nebo se založením pobočky na základě 

svobody usazování. Co se týká dohledové působnosti ve vztahu k pobočkám

z jiných členských států EU, uplatňuje se princip dohledu domovského členského 

státu. Zjistí-li hostitelský orgán dohledu porušení vnitrostátních předpisů, vyzve 

banku z jiného členského státu k upuštění od porušování. Pokud banka z jiného 

členského státu na výzvu nereaguje a stále porušuje předpisy, obrátí se hostitelský 

orgán dohledu na domovský orgán dohledu, který je povinen přijmout opatření. 

Pokud by tak domovský orgán dohledu neučinil, je hostitelský orgán dohledu 

oprávněn přistoupit k vhodným opatřením k zabránění dalšímu porušování. 

V souladu se směrnicí165 může orgán dohledu hostitelského státu přijmout opatření 

vůči bance z jiného členského státu využívající jednotné evropské licence pouze 

pokud to je nezbytné pro ochranu jejích klientů nebo jde-li o porušení předpisu, který 

byl přijat z důvodu ochrany veřejného zájmu ve smyslu evropského práva. Bankovní 

sektor byl průkopníkem jednotné evropské licence. Tento princip se v současnosti 

aplikuje také na obchodníky s cennými papíry, investiční společnosti a platební 

instituce, pojišťovny apod.

Jak již bylo výše uvedeno banky se sídlem v jiném členském státě Evropské 

unie mohou působit i na území ČR a to díky institutu jednotné bankovní licence166. 

Tento institut znamená, že pokud se banka mající povolení v jiném členském státě

rozhodne poskytovat bankovní služby v ČR nepotřebuje ani povolení svého 

domovského orgánu dohledu ani povolení ČNB. Zahájení poskytování bankovních 
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však musí předcházet oznamovací procedura. Institut jednotného evropského 

 v podstatě představuje speciální úpravu svobody volného pohybu služeb a 

svobody usazování založené na vzájemném uznávání udělených licencí, minimální 

harmonizaci podmínek pro udělení licence, pravidel obezřetného podnikání a 

pravidel jednání se zákazníky a dále na jednotném systému dohledu, který je 

vykonáván domovským orgánem dohledu. Evropský pas má pro banky značnou 

výhodu, protože nemusí v každém členském státě žádat o licenci příslušný 

orgán dohledu, pokud jim licence byla udělena některým členským státem. Na 

druhou stranu však tento institut znamená velkou odpovědnost pro orgány 

dohledu, neboť by z hlediska své reputace jednotlivé národní orgány dohledu 

neměly na evropský trh pustit subjekty, které dostatečně neprověří.

Pobočky zahraničních bank ze třetích zemí podléhají dohledu České 

národní banky. Novelou zákona o bankách167 došlo ke změně přístupu k pobočkám 

zahraničních bank ze třetích zemí působících v České republice. Novelou došlo ze 

zvýšení minimálního objemu finančních zdrojů poskytnutých zahraniční bankou její 

pobočce působící v České republice, dále k rozšíření informačních povinností 

zahraniční banky vůči České národní bance. Pravidla upravující založení a činnost 

poboček zahraničních bank ze třetích zemí byla přijata v devadesátých letech 

minulého století. Nereagovala na nové podmínky a vývoj v bankovním sektoru, tudíž 

začala být zastaralá. Cílem těchto změn by mělo být vytvoření rovných podmínek pro 

subjekty bankovního sektoru a zajistit důvěryhodné konkurenční bankovní prostředí.

Domnívám se, že vstup pobočky zahraniční banky ze třetího státu na český trh

představuje zvýšené riziko, protože hostitelský orgán nemůže ovlivnit 

nepříznivou finanční situaci zahraniční banky směřující k úpadku vzniklých ať 

už v důsledku špatného dohledu domovského státu nebo špatným řízením 

banky jejím managementem. Česká národní banka jako hostitelský orgán 

dohledu totiž nese odpovědnost za vstup pobočky do bankovního sektoru a 

následně nad ní vykonává dohled. Český trh by měl být chráněn před vstupem 

poboček bank z těch zemí, kde je netransparentní úroveň dohledu subjektů 

působících na bankovním trhu.
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dohledu na dálku orgán dohledu zpracovává analýzy finanční situace

institucí a jimi podstupovaných rizik, rating bank a sleduje limity pravidel 

obezřetného podnikání. Takto získané informace jsou vodítkem pro určení intenzity 

dohledu. Orgán dohledu dále čerpá informace o úvěrových institucích ze zpráv 

auditorů o ověření jejich řídicích a kontrolních systémech. V rámci kontrol na místě 

se u úvěrových institucí kontroluje zejména řízení úvěrového a operačního rizika, 

likvidita, systémy vykazování pro účely regulace a předcházení legalizace výnosů 

z trestné činnosti.

V současné době banky nepůsobí na finančním trhu samostatně, sdružují se do 

skupin. Často bývají součástí finančních skupin zahrnujících dále pojišťovnu, penzijní 

společnost, investiční společnost, obchodníka s cennými papíry, atp. Proto orgán 

dohledu v rámci bankovního dohledu na konsolidovaném základě sleduje celou 

skupinu, jejíž součástí je banka, jako celek za účelem omezení rizik, kterým je banka 

vystavena z důvodu její účasti v konsolidačním celku. Platná legislativa168 zdůrazňuje, 

že bankovní dohled na konsolidovaném základě nenahrazuje dohled na 

individuálním základě. 

Orgán dohledu v rámci své dohledové činnosti sleduje, zda banka dodržuje 

regulatorní pravidla. V případě zjištění nedostatků v činnosti dohlížených subjektů 

může orgán dohledu ve správním řízení uložit opatření k nápravě, pokutu nebo 

odejmout licenci. Zákon o bankách obsahuje 169  princip oportunity, tj. oprávnění 

orgánu dohledu použít při zjištění nedostatku výše uvedené nástroje. Výjimkou, kdy 

se princip oportunity neuplatní, je v případě opatření k nápravě podle § 26a zákona o 

bankách. Princip oportunity má význam hlavně v oblasti obezřetnostních pravidel 

banky. Snahou orgánu dohledu by mělo být vést s bankou dialog, jehož výsledkem 

by měla být rychlá reakce vedoucí ke snížení rizika nebo dosažení potřebné výše 

kapitálu. Zvláštností ve srovnání s ostatními předpisy upravujícími finanční trh je 

možnost postihu za obcházení zákona. Domnívám se, že toto ustanovení není 

v praxi příliš použitelné, neboť povinnosti bank jsou v zákoně velice neurčitě 

vymezeny. Obcházet je možné takové ustanovení, ze kterého je zřejmý jeho 

účel a musí k němu docházet vědomě.
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 národní banka vůči bankám následující nástroje 170 – výzvu ke 

, změnu licence, nařízení mimořádného auditu, uložení pokuty, 

snížení základního kapitálu, zákaz provádění operací s propojenými osobami, 

zvýšení kapitálu, zvýšení likvidních prostředků kapitálu. Považuji za vhodné zmínit 

několik slov o výzvě ke zjednání nápravy, neboť mám za to, že je problematická, 

a to hned z několika důvodů. Výzvou ke zjednání nápravy je možné uložit bance, 

aby přijala kroky týkající se rozsahu činnosti, personálních předpokladů pro řádnou 

činnost, kapitálové vybavenosti banky, obezřetnostních pravidel banky. Zákon tak 

rozlišuje neformální výzvu od ostatních formálních opatření. Z důvodové zprávy 

vyplývá, že výzvou podle písm. a) vyžaduje po bance, aby učinila určité kroky a 

pokud je nesplní, Česká národní banka přistoupí k formálnějším krokům. Výzva by 

podle mého názoru měla být jasně odlišena od uložení povinnosti rozhodnutím

a taxativně by neměla být vyjmenovaná opatření, která lze výzvou uložit. Smysl 

výzvy by měl být v uložení povinnosti vyzvat k nápravě v případě zjištění 

nedostatku. Ačkoli zákon stanoví výčet neformálních výzev, mám za to, že 

nelze dovozovat, že jinou neformální výzvu nad rámec zákonem 

vyjmenovaných opatření nemůže Česká národní banka uložit.

Specifickým nástrojem bankovního dohledu je nucená správa, ke kterému 

orgán dohledu sahá až v případě, když jiná opatření nevedou k nápravě. Podle 

ustanovení § 26 odst. 2 zákona o bankách nelze nucenou správu zavést v pobočce 

zahraniční banky. Nucená správa se nařizuje rozhodnutím ve správním řízení za 

situace, kdy nedostatky v činnosti banky ohrožují stabilitu bankovního nebo 

finančního systému. Nuceným správcem je zaměstnanec České národní banky.  

Podle mého názoru je nucená správa jedním z důležitých nástrojů, 

kterým orgán dohledu disponuje, jehož účelem je překlenout nepříznivé období

v hospodaření banky. Je diskutabilní, že rozhodnutím o zavedení nucené 

správy se pozastavuje výkon funkce všech orgánů banky a působnost všech 

orgánů přebírá nucený správce, tedy jak statutárního orgánu, tak dozorčí rady. 

Banka tak nemá žádný kontrolní orgán, který by dohlížel na činnost nuceného 

správce.

Část sedmá zákona o bankách mimo výše uvedených opatření k nápravě a 

pokut rovněž obsahuje procesní ustanovení, která se vzhledem k jejich 
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zařazení vztahují jen na řízení podle § 26, tj. nikoli například na 

o udělení bankovní licence. Ustanovení platná pro všechna řízení podle 

zákona o bankách lze nalézt v části zákona o bankách věnované společným 

ustanovením.

Nástrojem České národní banky vůči bankám je též odnětí licence. Zákon171

rozlišuje případy, kdy je Česká národní banka oprávněna licenci odejmout a kdy je 

naopak povinna. Od odejmutí licence na základě rozhodnutí ve správním řízení je 

nutné odlišovat zánik licence172 , ke kterému dochází ze zákona, pokud nastane 

jakákoli ze zákonem stanovených skutečností. Podle mého názoru by institut 

odebrání licence měl být užíván pouze v případech, kdy banka enormně 

porušuje regulatorní pravidla a její další působení může značně ohrozit 

finanční stabilitu.

4.3.2 Spořitelní a úvěrní družstva

Spořitelní a úvěrní družstva neboli družstevní záložny jsou právnické osoby ve 

formě družstva vybudované na členském principu. Členy mohou být jak fyzické, tak 

právnické osoby. Jsou oprávněny přijímat od svých členů vklady a poskytovat jim 

úvěry a peněžní služby jako je platební styk, otevírání akreditivů pro členy, zúčtování, 

vydávání a správa platebních prostředků apod. Družstevní záložny se liší od bank 

právní formou, výší požadovaného základního kapitálu a okruhem klientů, pro 

které je družstevní záložna oprávněna vykonávat své služby. V ostatním 

v současnosti, zejména pokud jde o pravidla obezřetného podnikání, platí pro 

družstevní záložny téměř stejné požadavky jako pro banky. Ne vždy však tomu 

tak bylo.

V roce 1996 se začal tento segment rychle rozvíjet. Zpočátku nad ním nebyl 

vykonáván žádný dohled, až v roce 1997 vznikl Úřad pro dohled nad družstevními 

záložnami, jehož činnost byla hrazena z ročních poplatků členů a případných 

návratných finančních výpomocí státu.173 Jednalo se o specializovaný správní úřad. 

Pokud jde o postavení úřadu, podle mého názoru nelze jeho nezávislost 
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 s nezávislostí Nejvyššího kontrolního úřadu nebo České národní 

, jejichž nezávislost je stanovená Ústavou, ani s Komisí pro cenné papíry, 

jejíž nezávislost byla daná zákonem o Komisi pro cenné papíry174, avšak ve 

srovnání s Nejvyšším kontrolním úřadem a Českou národní bankou byla slabší. 

Ačkoli zákon o spořitelních a úvěrních družstvech neupravoval možnost 

ministerstva financí zasahovat do činnosti Úřadu pro dohled nad družstevními 

záložnami, lze mít pochybnosti o tom, že by byl Úřad zcela nezávislý. Podle 

zákona o spořitelních a úvěrních družstvech totiž Ministerstvo financí schvalovalo 

organizační statut Úřadu a roční zprávu o činnosti a hospodaření Úřadu. Podrobnosti 

o postavení, působnosti a činnosti Úřadu byly upraveny statutem, který vydal ředitel 

Úřadu po předchozím souhlasu ministerstva financí. Statut byl povahou interní 

normativní instrukce organizační povahy, neboť rozváděl do podrobností pravomoci a 

postavení Úřadu. Zdrojem příjmů Úřadu byly poplatky družstevních záložen, které 

byly povinny přispívat na výdaje Úřadu formou poplatku placeného jednou ročně a 

pak také návratné finanční výpomoci od státu, za předpokladu, že prostředky od 

družstevních záložen nepostačují ke krytí schváleného rozpočtu Úřadu.

Po špatných zkušenostech s nedostatečnou regulací a dohledem v druhé 

polovině devadesátých let, došlo postupně ke zpřísnění regulace a dohledu nad nimi. 

Začaly se na ně uplatňovat obdobná obezřetnostní pravidla jako na banky. Dále bylo 

uzákoněno, že spořitelní a úvěrní družstva nesmějí nabývat přímý ani nepřímý 

majetkový podíl na jiných právnických osobách ani na nich jiným způsobem nabývat 

kontrolu. Zákon o spořitelních a úvěrních družstvech byl harmonizován s evropským 

právem zákonem č. 280/2004 Sb.175  Pro účely této práce není podstatné detailněji

popisovat všechny změny, které novela do sektoru družstevních záložen přinesla. 

Nicméně postačí vyhodnotit jeho důsledky. Mezi nejvýznamnější patří zvýšení 

požadavků na kapitál družstevních záložen nebo stanovení povinnosti družstevních 

záložen plnit informační povinnost s určením lhůty pro její plnění. Nesplnění 

informační povinnosti začalo být pojímáno jako nedostatek v podnikání s příslušnými 

sankčními důsledky. Do roku 2010 existoval Zajišťovací fond družstevních záložen. 

Na něj byly napojeny družstevní záložny, které před 1.4.2006 vstoupily do likvidace 
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na ně byl prohlášen konkurz. Po tomto datu je garantem vkladů družstevních 

Fond pojištění vkladů. V Zajišťovacím fondu nebylo dostatek finančních 

prostředků pro výplatu náhrad vzhledem k velkému počtu zkrachovalých 

družstevních záložen koncem devadesátých let. Fond tak získal ze státního rozpočtu 

návratnou finanční výpomoc. Lze však pochybovat o tom, že tato výpomoc bude 

někdy vrácena. Do práv a povinností Zajišťovacího fondu vstoupila od 1.1.2011 

Česká republika zastoupená Ministerstvem financí.

Ačkoli důvěryhodnost a stabilita sektoru družstevních záložen není tak 

významná jako v případě bank, myslím si, že by neměly být opomínány, 

protože dotváří důvěru a stabilitu v sektor úvěrových institucí jako celek, který 

je jednou ze základních podmínek pro fungování ekonomiky státu. 

Od 1.4.2006 vykonává dohled nad družstevními záložnami Česká národní 

banka. Předmětem dohledu je dodržování právních předpisů. Česká národní banka 

při výkonu dohledu disponuje obdobnými nástroji jako u bank. Může uložit opatření 

k nápravě, pokutu nebo zavést nucenou správu. Součástí péče o stabilitu finančního 

systému v České republice zahrnuje i dohled nad družstevními záložnami. Česká 

národní banka by měla v rámci dohledu předcházet systémovým rizikům a posilovat 

důvěru v systém úvěrových institucí, zejména družstevních záložen, neboť 

v návaznosti na problémy družstevních záležen koncem 90. let byla důvěra 

veřejnosti v ně na bodu mrazu. Mám za to, že cílem dohledu nad družstevními 

záložnami by nemělo být za každou cenu bránit selhání každé jednotlivé 

instituce nebo nahrazovat činnost soudů při rozhodování o soukromoprávních 

vztazích mezi družstevními záložnami a jejich zákazníky. Družstevní záložny 

jsou totiž podnikateli jako jakákoli jiná instituce. Z tohoto titulu tak nesou 

odpovědnost za funkčnost a efektivnost svého řídícího a kontrolního systému. 

Orgán dohledu posuzuje, zda družstevní záložna dodržuje právní předpisy, 

avšak sám o sobě nemůže zabránit uzavření nevýhodných obchodů. Může jen 

v rámci své pravomoci zasáhnout nástroji, který mu zákon svěřuje, aby 

ochránil finanční trh jako celek a minimálně omezil nebo zabránil možnosti 

opakování protiprávního jednání v budoucnosti.   
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4.4 nictví

lidské činnosti je spojeno určité riziko. Pojištěním se můžeme proti 

riziku a jeho nepříznivým dopadům chránit. Přesouváme tím negativní dopady 

nahodilosti na pojišťovny. 176  Pojišťovnictví je odvětví tržní ekonomiky, které 

zabezpečuje finanční eliminaci rizik ovlivňujících činnosti lidí. Jeho účelem je 

prostřednictvím pojišťovací činnosti vytvářet a rozdělovat speciální peněžní rezervy a 

fondy a v rámci stanovených pravidel je užívat k uhrazování pojistných potřeb 

vznikajících z nahodilých událostí v závislosti na působení pojistného rizika.

Pojišťovnictví zahrnuje pojišťovací a zajišťovací instituce, které splňují podmínky 

k provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti stanovené legislativou.177

Pojištění lze definovat jako činnost směřující k vytváření peněžního 

pojišťovacího fondu, který může sloužit ke krytí případných škod, vzniklých 

v důsledku nahodilých událostí. 178 Zákon o pojišťovnictví 179 rozlišuje pojištění na 

životní, kam patří mj. pojištění pro případ smrti, pro případ dožití, pojištění důchodu, 

svatební pojištění a neživotní pojištění, kam patří úrazové pojištění, pojištění nemoci, 

škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech, pojištění 

záruky, právní ochrany apod. Oproti tomu zákon o pojistné smlouvě 180 , tedy 

soukromoprávní úprava pojištění dělí na pojištění škodové, jehož účelem je nahradit 

škodu vzniklou v důsledku pojistné události a obnosové, jehož účelem je získání 

dohodnuté finanční částky v důsledku pojistné události ve výši, která je nezávislá na 

vzniku nebo rozsahu škody. Zákon o pojistné smlouvě rozlišuje pojištění věci a jiného 

majetku, které lze sjednat pouze jako škodové pojištění, kam řadí pojištění věci, 

pojištění právní ochrany, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění úvěru a záruky,

pojištění finančních ztrát a druhou kategorii tvoří pojištění osob. Kategorie pojištění 

osob zahrnuje životní pojištění, úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci. 

Podle ekonomické encyklopedie181  obsahem dozoru nad pojišťovnictvím je

„zejména kontrola dodržování zákona o pojišťovnictví, ochrana zájmů klientů 

pojišťoven, dohled nad ekonomickým etickým chováním pojišťoven, regulace a 
                                                
176

De Haan, J., Oosterloo, S., Schoenmaker, D., European Financial Markets and Institutions, 
Cambridge University Press, 2009, str. 260 a násl.
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Karfíková, M., Přikryl, V. a kolektiv: Pojišťovací právo. Praha: Leges, 2010, str. 11
178

Spirit, M.: Pojistné právo. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2000, str. 11
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§ 3 odst. 2 zákona o pojišťovnictví
180

 § 3 písm. z) a aa), § 26 a násl. zákona o pojistné smlouvě
181

 Žák, M. a kol., Velká ekonomická encyklopedie, 2. rozšířené vydání, Praha: LINDE Praha, a. s., 
2002, str. 219
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zejména jejich vzniku a zániku, chování v ukládací politice a při 

V rozvinutých tržních ekonomikách se instituce dohledu nad pojišťovnictvím 

objevují ve dvou variantách. První z nich je samostatná nezávislá instituce přímo 

podřízená vládě, druhou je začlenění dohledu v rámci některého z ministerstev, 

nejčastěji financí, hospodářství nebo obchodu.182

Dohled nad pojišťovnictvím zahrnuje licencování pojišťoven, 

monitorování jejich solventnosti, kontrolu produktů pojišťoven, která může 

spočívat například ve schvalování pojistných podmínek nebo dohled nad 

obchodními praktikami a poskytování objektivních informací o cenách 

pojistného apod.

4.4.1 Pojišťovny

Pojišťovna je subjekt, který je oprávněn provádět pojišťovací činnost, tj. 

uzavírání pojistných smluv, poskytování pojistných plnění, správu pojištění, 

poskytování asistenčních služeb. Předmětem pojišťovny je přebírat na sebe smluvně 

definovaná rizika svých klientů, kteří za to pojišťovně platí pojistné. Na území České 

republiky jsou oprávněny provozovat pojišťovací činnost 183  tuzemská pojišťovna

s povolením České národní banky, pojišťovna z třetího státu s povolením České 

národní banky a pojišťovna z jiného členského státu na základě práva zřizovat 

pobočky nebo na základě svobody dočasně poskytovat služby. Stejně jako banky, 

obchodníci s cennými papíry i pojišťovny musejí mít pro výkon své činnosti povolení, 

které je možné udělit pouze pro životní pojištění nebo neživotní pojištění, avšak nikoli 

pro obě činnosti současně. Povolení Česká národní banka uděluje ve správním 

řízení na základě písemné žádosti a za splnění zákonem stanovených podmínek.

Součástí žádosti o povolení k činnosti je schválení členů statutárního nebo dozorčího 

orgánu a prokuristy, proto není nutné získávat předchozí souhlas České národní 

banky k výkonu jejich činnosti, jak je tomu v případě jejich změny. Strukturu investic 

pojišťoven striktně vymezuje zákon o pojišťovnictví.

Pojišťovny nabízejí klientům zajištění pro zmírnění či kompenzaci nepříznivých 

následků nahodilých jevů. Produkty životního pojištění slouží k zajištění se proti riziku 
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Ducháčková, E., Daňhel, J., Teorie pojistných trhů, Professional Publishing, 2010, str. 90
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výdělku v případě smrti, trvalé invalidity nebo odchodu do důchodu. Produkty 

pojištění jsou ochranou proti poškození či ztrátě majetku nebo k finanční 

ztrátě.

Pojišťovny musí vytvářet technické rezervy, které slouží ke krytí budoucích 

závazků. Pojistně technické rezervy životního pojištění jsou vhodné jsou vhodné pro 

investování na kapitálovém trhu. Oproti tomu technické rezervy neživotního pojištění 

musí být krátkodobě likvidní, a proto nejsou vhodné k dlouhodobému investování.

4.4.1.1 Historický exkurz

Dohled nad pojišťovnami byl zaveden počátkem 90. let v souvislosti 

s demonopolizací pojistného trhu. Orgánem dohledu184 nad pojišťovnictvím se stalo 

na základě zákona č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví Ministerstvo financí, které 

provádělo licenční činnost a kontrolu dodržování právních předpisů pojišťovnou. 

Z počátku byl vykonáván několika pracovníky, později v souvislosti s rozvojem 

pojistného trhu se jejich počet zvýšil. V roce 1994 bylo zavedeno penzijní připojištění, 

nad kterým vykonávalo dohled taktéž ministerstvo.

Ministerstvo financí bylo orgánem dohledu v pojišťovnictví i podle zákona 

č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, jehož cílem bylo odstranit nedostatky předchozí 

právní úpravy a zefektivnit výkon dohledu při zachování komerční svobody a 

neomezování konkurence. Došlo k ústupu od materiálního dozoru, licenční činnost 

se místo toho zaměřila na charakter provozované činnosti a schopnost tuto činnost 

bezpečně provozovat. Zvýšená pozornost byla věnována stabilitě a finanční 

bezpečnosti podnikání v pojišťovnictví. Do zákona byly zavedeny informační 

povinnosti, pravomoci orgánu dohledu udělovat předchozí souhlas v případě 

významnějších změn v akcionářské struktuře, osob navrhovaných do statutárních a 

dozorčích orgánů pojišťovny. Od 1.9.2000 do integrace dohledu vykonával dohled 

Úřad státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění, který byl organizační 

složkou Ministerstva financí. Se vstupem ČR do EU v roce 2004 došlo k novelizaci 

zákona o pojišťovnictví, do kterého byly promítnuty evropské směrnice a došlo 

k přenesení důrazu v oblasti dohledu z přímého na nepřímý. K 31.12.2005 měl Úřad 
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185 Úřad ukončil svou činnost k 31.3.2006 a jeho agenda přešla pod 

regulace a dohledu nad pojišťovnami České národní banky. Dohled nad 

penzijními fondy byl svěřen sekci regulace a dohledu nad kapitálovým trhem. 

4.4.1.2 Současný stav

Od 1.4.2006 vykonává Česká národní banka dohled v pojišťovnictví. Pod 

tímto pojmem mám na mysli kontrolní činnost a rozhodování v rozsahu stanoveném 

zákonem o pojišťovnictví a soubor nástrojů určených k jeho výkonu. Předmětem 

kontrolní činnosti je, zda dohlížené subjekty dodržují zákonem stanovené povinnosti, 

zda svou činností nepřesahují rozsah uděleného povolení, přezkum jejich 

hospodaření z hlediska schopnosti dostát svým závazkům. K tomu je nutné zavést 

nástroje sledování umožňující zjistit zhoršující se finanční pojišťovny nebo zajišťovny. 

V rámci dohledu se rovněž posuzuje přiměřenost metod a postupů pojišťoven a 

zajišťoven určujících možné budoucí události mající nepříznivý vliv na celkovou 

finanční situaci pojišťovny nebo zajišťovny. Orgán dohledu posuzuje schopnost 

pojišťoven nebo zajišťoven těmto událostem odolat. Při objevení slabých míst má 

orgán dohledu pravomoc žádat od nich napravení nedostatků.

Dohled je prováděn jednak kontrolami na místě, kdy kontrolní pracovníci na 

základě pověření o kontrole prověří soulad provozovaných činností se zákonem a 

povolením uděleným Českou národní bankou. Kontrolní pracovníci mohou vstupovat 

do prostor kontrolovaných osob, vyžadovat od nich podklady. O kontrole sepíšou 

protokol o kontrole proti kterému může kontrolovaná osoba podat námitky. Kontroly 

na místě jsou prováděny na základě plánu kontrol nebo ad hoc například pokud má 

Česká národní banka informace, že dochází k soustavnému porušování povinností.

Česká národní banka může být rovněž požádána státním orgánem nebo 

zahraničním orgánem dohledu o provedení kontroly na místě.

Dohled je dále prováděn formou dohledu na dálku. Podkladem pro něj jsou 

informace z výkazů o činnosti (například o tvorbě a výši technických rezerv, o 

skladbě finančního umístění), informace týkající se kontrolní činnosti (například 
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Zpráva o dohledu nad pojistným trhem a o vývoji tohoto trhu v roce 2005, dostupné na: 
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trhy/archiv/pojistovny/download/vz_pojistovny_2005.pdf
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odpovědného pojistného matematika, oznámení o výběru auditora nebo 

rské společnosti, účetní závěrka a výroční zpráva).   

Dohled nad činností pojišťovny nebo zajišťovny ve skupině je nedílnou 

součástí dohledu. Má zabránit obcházení zákonem stanovených povinností týkajících 

se kapitálových požadavků a včas odhalovat operace v rámci skupiny ohrožující 

finanční stabilitu dohlíženého subjektu i skupiny jako celku. Předmětem dohledu ve 

skupině je dohled nad dodržováním požadované výše upravené míry solventnosti, 

nad operacemi uvnitř skupiny a schvalování osob ve vedení pojišťovací holdingové 

osoby. V rámci výkonu dohledu ve skupině má Česká národní banka pravomoc 

vyloučit některou osobu z dohledu ve skupině nebo upustit od požadavku na 

vykazování upravené míry solventnosti, rovněž může uzavřít dohodu s příslušným 

orgánem dohledu členského státu o tom, kdo bude vykonávat dohled nad činností ve

skupině. Česká národní banka může dále uložit opatření k nápravě, popřípadě 

zakázat provádění operací v rámci skupiny pokud ohrožují nebo mohou ohrozit 

solventnost pojišťovny nebo zajišťovny či jinak narušit její finanční stabilitu, zejména 

splnitelnosti jejích závazků.186

Pokud jde o výkon dohledu nad činností pojišťovny nebo zajišťovny z jiného 

členského státu, je nutné upozornit na princip jednotného dohledového orgánu. 

Podle něj je orgán, který pojišťovně nebo zajišťovně udělil povolení, odpovědný za 

dohled nad její činností v Evropské unii. V praxi to znamená, že pokud Česká 

národní banka zjistí nedostatky v činnosti pojišťovny nebo zajišťovny z jiného 

členského státu Evropské unie, vyzve ji, aby nedostatky ve stanovené lhůtě 

odstranila. Pokud tak neučiní, Česká národní banka informuje domovský orgán 

dohledu, který přijme příslušná opatření. Pokud ani poté nedojde k nápravě, Česká 

národní banka přijme opatření k odstranění závadného stavu.

K tomu, aby výkon dohledu byl efektivní musí orgán dohledu disponovat 

odpovídajícími pravomocemi a nástroji. Zákon o pojišťovnictví upravuje vynucování 

dodržování povinností ve dvou fázích, přičemž první a v zákoně dominující fází je 

možnost orgánu dohledu ukládat opatření k nápravě. Zcela zásadním problémem 

je podle mého názoru ovšem to, že opatření k nápravě je koncipováno jako 
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působící ex nunc a pro futuro, kterým se dohlížené osobě ukládá 

svoji činnost do souladu se zákonem, nikoliv jako nástroj k postihování 

již proběhlých a ukončených deliktních jednání. Opatřením k nápravě lze 

vyzvat subjekt k nápravě trvajícího nebo pokračujícího protiprávního stavu, 

nikoliv však (nebo pouze velmi obtížně) k nápravě jednorázových, i když 

neustále se opakujících pochybení. V této perspektivě se tedy institut opatření

k nápravě jeví pro určité typy protiprávního jednání jako neúčinný právní 

instrument. Druhá a navazující fáze spočívá v oprávnění orgánu dohledu 

ukládat pokuty.

Plnění procesních povinností lze vynucovat prostřednictvím ukládání 

pořádkových pokut 187 , pokud dohlížený subjekt svým jednáním závažně ztěžuje

výkon dohledu. Dalším nástrojem orgánu dohledu je uložení opatření k nápravě. 

V zákoně o pojišťovnictví lze nalézt dvě skupiny opatření k nápravě188. Jednak to 

jsou opatření, která mají uvést činnost pojišťovny nebo zajišťovny do souladu se 

zákonem, kam patří nařízení provést změnu osoby, která má účast na jejím řízení, 

změnu prokuristy, odpovědného pojistného matematika, změnu člena jejího 

představenstva, dozorčí rady nebo kontrolní komise apod. Druhou skupinou jsou 

opatření ukládaná v případě ohrožení nebo narušení finanční stability pojišťovny 

nebo zajišťovny, kam patří nařízení snížení základního kapitálu, předložení 

ozdravného plánu, převod pojistného kmene, zavedení nucené správy, odejmutí 

části povolené činnosti apod.

Česká národní banka může za porušení povinností stanovených zákonem o 

pojišťovnictví ukládat pokuty 189 . Sazby pokut za přestupky fyzických osob se 

pohybují v rozmezí 50 000 - 1 000 000 Kč za správní delikty právnických osob do 

1 000 000 Kč a za správní delikt pojišťovny nebo zajišťovny v rozmezí 100 000 -

50 000 000 Kč. Ustanovení o odpovědnosti a postihu právnické osoby za správní 

delikt se vztahují i na podnikající fyzické osoby. Příjem z pokut je příjem státního 

rozpočtu, úhrada nákladů správního řízení je příjmem České národní banky.

Vyhláška190 stanoví výši paušální částky nákladů správního řízení, které účastník 

řízení (tj. v daném případě pojišťovna nebo zajišťovna) vyvolal porušením své právní 
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činí 1 000 Kč. Domnívám se, že částka 1000 Kč je zcela směšná, 

náklady České národní banky jsou ve skutečnosti mnohem vyšší. Tuto 

částku nelze paušalizovat na všechna správní řízení, neboť finanční trh je zcela 

specifickou oblastí.

Podle mého názoru nejsilnějším nástrojem, který Česká národní banka

vůči pojišťovně nebo zajišťovně má, je odejmutí povolení k činnosti. Možná 

z tohoto důvodu zákon taxativně vymezuje případy, kdy je tak ČNB oprávněna učinit. 

Jsou jimi například předlužení, neobnovení její platební schopnosti ani přes uložená 

opatření k nápravě, neprovozování činnosti déle než 6 měsíců, závažné porušení 

zákonem stanovené povinnosti, pokud uložená opatření k nápravě nebo pokuty 

nevedly k nápravě. Odejmutím povolení vstupuje do likvidace. Česká národní banka

jmenuje, odvolává likvidátora ze seznamu, který vede, stanoví výši jeho odměny. 

Sama skutečnost, že pojišťovně nebo zajišťovně bylo odňato povolení neznamená, 

že by se na ni již zákon o pojišťovnictví nevztahoval. Zákon o pojišťovnictví se na ní

vztahuje a je povinna provést opatření, které jí byly uložené v rozhodnutí o odejmutí 

povolení.

4.4.2 Pojišťovací zprostředkovatelé

Důležitou roli při poskytování pojištění hrají pojišťovací zprostředkovatelé.

Jsou jakýmsi mezičlánkem usnadňujícím styk klienta s pojistitelem jeho rizik. Jejich

přínosem je podle mého názoru dobrá znalost pojistného trhu, na druhou 

stranu však zvyšují náklady sjednávání pojištění, protože jsou pojišťovnou 

odměňováni formou provize. Pravidla pro provozování zprostředkovatelské 

činnosti v pojišťovnictví s účinností od 1.1.2005 jsou obsažena v zákoně o 

pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí. Před tím191 byla 

úprava pojišťovacích zprostředkovatelů byť nekomplexně a nedostatečně upravena 

v zákoně o pojišťovnictví. Předpokladem pro provozování této činnosti je nezbytný 

zápis do registru vedeného Českou národní bankou.

V zásadě lze členit pojišťovací zprostředkovatele na agenty prodávající 

pojistné produkty pojistitelů a makléře, kteří na základě plné moci udělené jim 
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o pojištění hledají pro něj nejvýhodnější pojistnou smlouvu a v případě 

události jej zastupují. Pojišťovací agenti se orientují zejména na

zprostředkování produktů životního pojištění, pojišťovací makléři na distribuci 

neživotního pojištění. Zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích rozlišuje šest typů 

pojišťovacích zprostředkovatelů. V konkrétní rovině se jedná o vázané pojišťovací 

zprostředkovatele, podřízené pojišťovací zprostředkovatele, výhradní pojišťovací 

agenty, pojišťovací agenty, pojišťovací makléře a pojišťovací zprostředkovatele, 

jejichž domovským státem není ČR. Tato kategorizace nemá žádné logické 

opodstatnění. Z pohledu drobného zákazníka je obsah jednotlivých kategorií obtížně 

intuitivně rozpoznatelný a nemá žádnou oporu ve směrnici IMD, která 

zprostředkování pojištění upravuje. 

Pojišťovací zprostředkovatelé jsou evidováni v registru vedeném Českou 

národní bankou. Zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích stanoví, jaké údaje 

včetně jejich změn se do registru zapisují. Domnívám se, že za podrobnější úvahu 

stojí otázka, kdo je odpovědný za správnost údajů v registru. Přicházejí v úvahu dvě 

možnosti, a to buď podřízený pojišťovací zprostředkovatel nebo pojišťovací agent, 

pro kterého podřízený pojišťovací zprostředkovatel zprostředkovatelskou činnost v 

pojišťovnictví vykonává. Vzhledem k tomu, že žádost o zápis do registru podává 

výhradně podřízený pojišťovací zprostředkovatel, mám za to, že za aktuálnost 

údajů v registru by měl být odpovědný podřízený pojišťovací zprostředkovatel. 

Zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích totiž nepřipouští možnost, aby 

změny v zapisovaných údajích mohl provádět nadřízený pojišťovací 

zprostředkovatel nebo pojišťovna.

Na pojistném trhu existuje informační asymetrie ve vztahu k nabízeným 

produktům a ve vztahu k subjektům, kteří se na tomto trhu vyskytují. Úkolem 

regulace provozování zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví je tuto asymetrii 

vyrovnávat. Zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích obsahuje ustanovení 

majících za cíl chránit spotřebitele jako slabší smluvní stranu. Pojišťovací 

zprostředkovatelé mají povinnost jednat s odbornou péčí a chránit zájmy spotřebitele. 

Obsahem pojmu odborná péče je jednak odbornost, tj. profesionalita ve smyslu znát 

a umět znalosti správně použít a pak také pečlivost, tj. aktivní jednání a svědomitost. 

Odborná péče se vždy posuzuje na základě objektivních kriterií, tj. ve vztahu k 

odborným znalostem a schopnostem, které lze od pojišťovacího zprostředkovatele 
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očekávat vzhledem k situaci, v níž se nachází. Vynaložení odborné péče

být dále posuzováno v každém případě individuálně, protože způsob jednání s 

odbornou péčí závisí vždy na konkrétní činnosti a jejích jedinečných podmínkách. 

Zákon rovněž upravuje předsmluvní informace, které musí být zájemci o pojištění 

nebo pojistníkovi sděleny pojišťovacím zprostředkovatelem. Pojišťovací 

zprostředkovatel musí před uzavřením pojistné smlouvy písemně a srozumitelným 

způsobem poskytnout klientovi informace týkající se sjednávaného pojištění. 

Jednáním v souladu se zákonem se rozumí takové jednání, kdy jsou informace nejen 

poskytnuty, ale jsou poskytnuty způsobem vylučujícím nejednoznačnost, 

nesrozumitelnost a nejasnost. Klientovi musí být veškeré aspekty sjednávaného 

pojištění vysvětleny tak, aby na základě obdržených informací a vysvětlení bylo jeho 

konečné rozhodnutí založeno na úplných, jednoznačných a nezkreslených údajích. 

Zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích dále stanoví, jaké povinnosti 

má pojišťovací zprostředkovatel dodržovat při uzavírání, tj. v průběhu celého 

procesu, tedy i před samotným uzavřením pojistné smlouvy, včetně stanovení, 

jakých minimálních informací se má klientovi dostat a jakým způsobem má 

pojišťovací zprostředkovatel postupovat. Podle tohoto ustanovení je pojišťovací 

zprostředkovatel povinen náležitě zaznamenat požadavky a potřeby klienta 

související se sjednávaným pojištěním a důvody, na kterých pojišťovací 

zprostředkovatel zakládá svá doporučení pro výběr daného pojistného produktu. 

Informace od klienta, které se týkají jeho požadavků a potřeb v souvislosti 

s pojištěním, by měl pojišťovací zprostředkovatel získat v dostatečném rozsahu, aby 

mohl vyhodnotit, jaká rizika klient podstupuje a jaké jsou jeho požadavky a potřeby 

související s pojištěním těchto rizik. Pojišťovací zprostředkovatel by měl také vždy 

zohlednit znalosti a zkušenosti klienta týkající se pojistných produktů, které jsou pro 

klienta vhodné s ohledem na jeho potřeby. Na základě získání a vyhodnocení 

požadavků a potřeb klienta a při zohlednění jeho znalostí, zkušeností a finanční 

situace vybere pojišťovací zprostředkovatel nejvhodnější produkt a uvede důvody, 

které k tomuto výběru vedly. Ze záznamu musí být tedy patrný rozhodovací proces 

pojišťovacího zprostředkovatele od získání informací ohledně klientem 

podstupovaných rizik, přes vyhodnocení těchto informací, výběr vhodného pojistného 

produktu až po zaznamenání důvodů, které k takovému výběru vedly. To platí pro 

každou radu poskytnutou zákazníkovi o daném pojistném produktu. Mám za to, že 

zejména u nabídky strukturovaných pojistných produktů, které obsahují 
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investiční složku (například investiční životní pojištění), má 

zprostředkovatel, s ohledem na jejich složitost, různou míru jejich 

transparentnosti a zaměření na delší časový horizont povinnost získat 

dostatečné informace o požadavcích a potřebách zákazníka, tyto potřeby 

vyhodnotit a zohlednit znalosti, zkušenosti a zejména jeho finanční situaci.

Podle mého názoru přidanou hodnotou pojišťovacího zprostředkovatele je 

právě důkladné vysvětlení všech podstatných parametrů zprostředkovávaného 

pojištění oproti situaci, kdy by si klient šel koupit pojistný produkt přímo u 

přepážky v pojišťovně.

V současné době nabývá na významu distribuce pojistných produktů 

prostřednictvím internetu. Mám za to, že tento způsob distribuce je vhodný pro 

méně složité pojistné produkty jako například cestovní pojištění, pojištění 

domácnosti nebo pojištění motorového vozidla, avšak zcela nevhodný pro 

životní pojištění. 

Dohled nad provozováním činnosti pojišťovacích zprostředkovatelů a 

samostatných likvidátorů pojistných událostí vykonává Česká národní banka. 

Prostřednictvím ročního výkazu činnosti pojišťovací agent a pojišťovací makléř 

Českou národní banku informuje o objemu uzavřených obchodů, sjednaného 

pojistného, dále o pojišťovnách, pro které byl činný. 

Co se týká nástrojů, které má Česká národní banka vůči dohlíženým 

subjektům, lze jmenovat uložení pořádkové pokuty až do výše 5 000 000 Kč, 

opatření k nápravě, pokuty za přestupek či správní delikt a zrušení registrace. Zákon 

konstruuje dva druhy opatření k nápravě 192 , a to uložení povinnosti uvést ve 

stanovené lhůtě činnost pojišťovacího zprostředkovatele nebo samostatného 

likvidátora pojistných událostí do souladu se zákonem a pozastavení činnosti až na 6 

měsíců. Za zcela nešťastnou konstrukci považuji nemožnost uložit pokutu 

přímo za porušení určité povinnosti definované v právním předpisu – kromě 

několika správních deliktů, za jejichž spáchání je to možné – a naopak 

nezbytný předpoklad k uplatnění pokuty s výjimkou pořádkové pokuty uložení 

opatření k nápravě.
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národní banka může za porušení povinností stanovených zákonem o 

zprostředkovatelích ukládat pokuty. Za přestupek fyzické osoby lze 

uložit pokutu do 1 000 000 Kč, za správní delikt právnické osoby do 10 000 000 Kč. 

Ustanovení o odpovědnosti a postihu právnické osoby za správní delikt se vztahují i 

na podnikající fyzické osoby. Příjem z pokut je příjem státního rozpočtu, úhrada 

nákladů správního řízení je příjmem České národní banky.

Ačkoli má orgán dohledu možnost ukládat pokuty, toto jeho oprávnění je

podle současné právní úpravy výrazně redukováno pouze na vybrané typy 

deliktů, což znemožňuje České národní bance efektivní výkon dohledu. Až po 

několika letech po účinnosti tohoto zákona tento neuspokojivý stav přiměl 

Ministerstvo financí zákon novelizovat. Podle mého názoru celá řada 

ustanovení zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích jsou v současnosti

obtížně vynutitelné a v zásadě imperfektní právní normy, protože k nim nebyly 

přiřazeny sankce za jejich porušení. Za zcela nedostatečné považuji nemožnost 

uložit za jednání v rozporu s odbornou péčí pokutu. Nejprve Česká národní 

banka musí uložit opatření k nápravě a v případě jeho nesplnění lze použít 

silnější nástroje, tedy pokutu či odejmutí registrace.

Jak ukázala aplikační praxe, stávající zákon o pojišťovacích 

zprostředkovatelích je zcela nevyhovující. V současné době je v Poslanecké 

sněmovně návrh novely zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích (sněmovní tisk 

853). Podle důvodové zprávy je cílem novely posílení důvěryhodnosti 

zprostředkovatelů pojištění prostřednictvím prohloubení požadavků na jejich 

odbornou způsobilost a zajištění náležité odborné péče, posílení postavení 

spotřebitele na pojistném trhu, odstranění rozdílů v externí a interní distribuce 

pojištění a vytvoření podmínek pro účinný výkon dohledu prostřednictvím 

adekvátních sankcí. Konkrétně se navrhuje zjednodušení kategorizace pojišťovacích 

zprostředkovatelů ze stávajících pěti na dvě, a to samostatných zprostředkovatelů a 

vázaných zástupců. Ministerstvo financí se v tomto inspirovalo úpravou na 

kapitálovém trhu. Samostatný zprostředkovatel bude oprávněn zprostředkovat 

pojistné smlouvy na základě smlouvy jménem a na účet jedné nebo více pojišťoven 

nebo na základě smlouvy se zákazníkem. Samostatný zprostředkovatel bude 

odpovídat za škodu bez ohledu na své zavinění a porušení právní povinnosti. 

Vázaný zástupce bude provozovat zprostředkovatelskou činnost výhradně pro jednu 
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nebo samostatného zástupce. Za jeho činnost bude odpovědný 

 tj. pojišťovna nebo samostatný zástupce. Navrhuje se zavést solidární 

odpovědnost za škodu vázaného zástupce a zastoupeného. Oprávnění k činnosti 

pojišťovacího zprostředkovatele bude časově omezené. Bude platit do konce roku 

následujícího po roce, ve kterém byl proveden zápis do registru. Platnost oprávnění 

bude možné po zaplacení správního poplatku automaticky prodlužovat. Novela 

zpřísňuje požadavky na odbornou způsobilost zprostředkovatelů pojištění 

prostřednictvím odborné zkoušky, kterou budou muset složit i přepážkoví 

zaměstnanci pojišťoven. Odborné zkoušky budou pořádat osoby s akreditací České 

národní banky. Dále se upravují pravidla jednání se zákazníkem, která mají za cíl 

zlepšit informovanost o zprostředkovateli a klientovi nabízeném pojistném produktu.  

Zákazníkovi by měly být poskytnuty informace tak, aby jim byl schopen porozumět a 

vyhodnotit, zda je pro něj konkrétní produkt vhodný a jaké důsledky pro něho bude 

mít jeho sjednání. Rovněž se rozšiřuje okruh správních deliktů. V současnosti se 

pravidla stanovená zákonem o pojišťovacích zprostředkovatelích nevztahují na 

zaměstnance pojišťoven, tzv. interní distribuční kanál. Nově se regulace má rozšířit i 

na tuto skupinu, neboť z pohledu retailového zákazníka a zajištění jeho ochrany není 

rozhodující distribuční kanál, kterým je pojistný produkt prodáván.

Podle mého názoru pokud tato novela bude přijata, je zde relativně velká 

šance, že úroveň ochrany drobného zákazníka v tomto segmentu finančního 

trhu bude posílena. Zejména oceňuji posílení informovanosti zákazníka o 

osobě distributora a nabízeném pojistném produktu, neboť některé pojistné 

produkty, zejména investiční životní pojištění jsou natolik složité, že je 

nezbytné, aby byly informace zákazníkovi prezentovány v jemu srozumitelné a 

transparentní formě. A pak také nelze pominout posílení sankčních pravomocí 

ČNB, které jsou v současnosti velice omezené, což značně znesnadňuje výkon 

dohledu.

Počátkem července 2012 Evropská komise zveřejnila návrh revize směrnice o 

zprostředkování pojištění (IMD 2)193, který je součástí balíčku tří legislativních návrhů 

majících za cíl posílit ochranu spotřebitelů v oblasti finančních služeb. V současnosti 

je návrh projednáván Radou, po té bude projednáván Evropským parlamentem. Je 
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možné, že ještě dozná změn. Mezi hlavní navrhované změny patří zejména 

působnosti směrnice na všechny distribuční kanály, tedy i na přímou 

distribuci pojistných produktů pojišťovnami, dále zvýšení informovanosti zákazníka o 

osobě zprostředkovatele a sjednávaného pojistného produktu, zdůraznění 

požadavků na odbornost zprostředkovatele a zefektivnění ustanovení týkajících se 

přeshraničního poskytování služeb. Změnou oproti současnému stavu je bezpochyby 

i to, že IMD 2 rozlišuje neinvestiční a investiční produkty. Navrhuje se, aby investiční 

pojistné produkty, tj. investiční životní pojištění, podléhaly přísnějšímu režimu 

pravidel jednání inspirovaných směrnicí MiFID. Mezi další změny lze jmenovat

otázku odměňování nebo zpřesnění a zefektivnění ustanovení týkajících se 

přeshraničního poskytování služeb v rámci Evropské unie, přičemž pro 

zprostředkovatele tak bude snadnější provozovat přeshraniční činnost.194

Evropská komise si od těchto pravidel slibuje, že jejich zavedení povede 

k lepšímu pochopení nabízených produktů ze strany retailových klientů. Tyto 

plány jsou úctyhodné. Podle mého názoru však plnění těchto nových pravidel 

ze strany prodejců pojistných produktů bude mít logicky za důsledek zvýšené 

náklady na nové formuláře, školení, dále bude nutné provést úpravy vnitřních 

předpisů. Je otázkou, kdo tyto náklady ponese, zda zákazník nebo prodejci 

pojistných produktů. Odpověď na tuto otázku je vcelku jasná.

4.4.3 Penzijní společnosti 

Finanční zabezpečení ve stáří je jednou z nejdůležitějších potřeb člověka. 

Penzijní zabezpečení je nástroj, díky němuž člověk odcházející do penze neklesá ve 

společnosti na úplné dno. Průběžný systém penzí (pay-as-you-go) je založen na 

mezigenerační solidaritě, produktivní generace se stará o neproduktivní generaci. 

Peníze získané od pracujících lidí se ihned používají k výplatě penzí penzistům. Jeho 

výhodou je, že se v něm peníze neakumulují a tedy není odkud vyvádět aktiva.

Naopak ve fondovém systému penzí založeném na soukromých penzijních fondech 

(pension funds) výše penze každého člověka závisí na jeho příspěvcích do systému 

během jeho produktivního období v takové míře, že do konce života by měl obdržet 
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odpovídající příspěvkům zvýšeným o zhodnocení příspěvků. Tento systém 

v mnoha zemích doplňkový k základnímu, protože jejich nevýhodou je riziko 

jejich vytunelování. Pokud soukromé penzijní fondy zřizuje zaměstnavatel nebo 

působí sektorově, označují se jako zaměstnanecké fondy, které jsou předmětem 

evropské regulace.195

Jedním z hlavních legislativních počinů v roce 2011 bylo schválení důchodové 

reformy. Na sklonku roku 2011 byly ve Sbírce zákonů vyhlášeny tři zákony, které 

představují její právní rámec196. Před důchodovou reformou byl penzijní systém v ČR 

dvou pilířový. I. pilířem byl státní průběžný systém financovaný z odvodů sociálního 

pojistného, z něhož jsou vypláceny státní důchody a III. pilíř tvořilo penzijní 

připojištění poskytované penzijními fondy. Od ledna 2013 má český důchodový 

systém tři pilíře. I. pilířem je státní průběžný systém, nově vzniklý II. pilíř je tvořen 

důchodovými fondy penzijních společností a konečně III. pilířem je doplňkové 

penzijní spoření. 

Počínaje 1.1.2013 odstartovala důchodová reforma, která představuje 

pro český důchodový systém zásadní změny. Jednou z nich je nahrazení 

penzijních fondů penzijními společnostmi. Než se však začnu zabývat penzijními 

společnostmi, považuji za nutné zmínit několik slov o penzijních fondech a penzijním 

připojištění. 

Penzijním připojištěním se rozumí197 shromažďování peněžních prostředků 

od účastníků penzijního připojištění a státu poskytnutých ve prospěch účastníků 

penzijního připojištění, nakládání s těmito prostředky a vyplácení dávek penzijního 

připojištění. Jak již název napovídá, penzijní připojištění nebylo povinné. Jednalo se 

o jakousi nadstavbu k důchodovému pojištění. Zakládalo se smlouvou mezi občanem 

a penzijním fondem. Plnilo funkci dodatečného příjmu ve stáří vedle státního 

důchodového zabezpečení. Stát přispíval účastníkům penzijního připojištění měsíčně 

stanovenou částkou ze státního rozpočtu. Pro mnohé účastníky penzijního 

připojištění motivačním prvkem k jeho založení byly i daňové úlevy. Část příspěvků

totiž bylo možné odečíst od základu daně z příjmů. Smlouvu o penzijním připojištění 

bylo možné uzavřít do 30.11.2012. Ti, kdo tak učinili, mohou v systému penzijního 
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zůstat i po 1.1.2013 s tím, že se jejich naspořené prostředky převedly do 

fondu III. pilíře, ve kterém je majetek účastníků penzijního 

připojištění oddělen od majetku správce. Účastníkům penzijního připojištění zůstávají

například garance nezáporného výnosu, což je některými účastníky považováno za 

plus, jinými za nevýhodu, protože to vede ke konzervativním investičním strategiím a 

s tím spojeným nízkým výnosům. U doplňkového penzijního spoření již nezáporný 

výnos garantován není. Doplňkové penzijní spoření umožňuje účastníkům dosáhnout 

vyššího zhodnocení vložených prostředků, protože jim umožňuje zvolit rizikovější 

formu investování. Investiční riziko však nese účastník. Dalším rozdílem je, že u 

penzijního připojištění bylo možné po 15 letech spoření vybrat až polovinu naspořené 

částky. U doplňkového penzijního spoření to možné nebude.198

Domnívám se, že tento produkt byl vhodný zejména pro starší lidi a pro 

konzervativní jedince vzhledem ke konzervativním investičním strategiím 

transformovaných fondů, což je na druhou stranu vyváženo garancí 

nezáporného výnosu. Ačkoli penzijní připojištění nebylo nijak zvlášť 

sofistikovaným produktem, za podstatný nedostatek považuji, že osoby 

distribuující tento produkt nemusely mít žádné povolení orgánu dohledu.

Penzijní fondy byly instituce, které oprávněné provozovat penzijní připojištění. 

Aby mohl penzijní fond na trhu působil, musel mít povolení České národní banky, 

Českou národní bankou schválený penzijní statut a penzijní plán, stejně tak veškeré 

jejich změny musely být schváleny. Zákon o doplňkovém penzijním spoření upravuje 

proces transformace penzijních fondů. Penzijní fondy musely podat do konce února 

2012 České národní bance žádost o povolení penzijní společnosti a žádost o 

provozování penzijního připojištění prostřednictvím transformovaného fondu.

Transformovaný fond obhospodařuje penzijní společnost.

Penzijní společnosti shromažďují peněžní prostředky za účelem 

akumulování a správy kapitálu pro výplatu budoucích penzijních dávek. 

Podporují tvorbu dlouhodobých úspor a mají pozitivní vliv na fungování trhů cenných 

papírů. Na druhou stranu však s sebou přináší rizika neefektivní správy 

naakumulovaného kapitálu, nebezpečí výskytu chudoby v důsledku neexistence 
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funkce a nepříznivý dopad investičních rizik na hodnotu penzijních aktiv. 

nad činností penzijní společnosti vykonává Česká národní banka. U

doplňkového penzijního spoření navíc provádí státní dozor nad poskytováním a 

vracením státního příspěvku Ministerstvo financí. Vzhledem k tomu, že se jedná o 

poměrně nový subjekt, bude možné penzijní společnosti a dohled nad nimi hodnotit 

až s odstupem času. 

Právní úprava II. pilíře penzijního systému je obsažena v zákoně o 

důchodovém spoření. Jedná se o dobrovolný kapitalizovaný důchodový systém na 

principu opt-out. V důchodových fondech bude shromažďováno část prostředků 

placených účastníky jako pojistné na důchodové pojištění. Ti, kdo vstoupí do II. pilíře, 

budou na svůj osobní důchodový účet důchodového spoření odvádět 5 % z hrubé 

mzdy, z toho 3 % jsou přesměrováním odvodu z I. pilíře a 2 % si budou muset přidat 

z vlastních prostředků. Tyto peníze se budou zhodnocovat v závislosti na zvolené 

investiční strategii. Z II. pilíře nebude možné vystoupit. Při konstrukci důchodového 

fondu se zákonodárce inspiroval úpravou podílového fondu podle zákona o 

kolektivním investování s tou výjimkou, že důchodový fond nevydává cenné papíry, 

ale podíly účastníků na důchodovém fondu jsou vyjádřeny důchodovými jednotkami. 

Penzijní společnost vytváří a obhospodařuje čtyři důchodové fondy – fond státních 

dluhopisů, konzervativní důchodový fond, vyvážený důchodový fond a dynamický 

důchodový fond. Každý důchodový fond má svého depozitáře obdobně jak tomu bylo

u penzijních fondů. Na činnost depozitáře se vztahují pravidla podobná pravidlům 

stanoveným zákonem o kolektivním investování pro depozitáře standardních fondů 

kolektivního investování.

Vedou se diskuze, zda je či není výhodné do druhého pilíře vstoupit. Lze 

říci, že tento pilíř je nevýhodný pro osoby, které mají nízké příjmy a které jsou 

často nemocné, ale také ženy dlouhodobě na rodičovské dovolené, protože 

v průběhu mateřské a rodičovské dovolené neposílají žádné peníze do tohoto 

pilíře. Myslím si, že by každý měl před vstupem do druhého pilíře pečlivě zvážit 

všechny aspekty fungování tohoto produktu, neboť se jedná o nevratné 

rozhodnutí. Rizika druhého pilíře, která mě napadají jsou jednak nemožnost 

z něj vystoupit a dále nejistota, zda bude druhý pilíř dlouhodobě fungovat, 

protože zejména levicové strany vyhrožují, že pokud vyhrají volby, tento pilíř 

zruší. Další otazník podle mého názoru visí nad tím, že v současnosti není 
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jak si jednotlivé fondy povedou, avšak pokud člověk jednou do druhého 

něho cesta ven.

Úprava III. pilíře penzijního systému, tj. doplňkového penzijního spoření je 

obsažena v zákoně o doplňkovém penzijním spoření. Jedná se o dobrovolný systém. 

Příspěvky účastníků, zaměstnavatelů a státní příspěvek jsou shromažďovány do 

účastnických fondů, které je následně investují na finančním trhu. Doplňkové penzijní 

spoření se ve srovnání se svým předchůdcem – penzijním připojištěním v mnohém 

liší. Jednou z odlišností je garance nezáporného výnosu u penzijního připojištění, což 

však na druhou stranu může vést ke konzervativním investičním strategiím a s tím 

spojeným nízkým výnosům. U penzijního připojištění bylo možné po 15 letech 

spoření vybrat až polovinu naspořené částky, což v účastnických fondech možné 

není. U doplňkového penzijního spoření je to právě účastník, který si volí investiční 

strategii a nese tak investiční riziko spočívající v přirozeném kolísání prostředků. 

Doplňkové penzijní spoření můžeme rozdělit do dvou fází, a to spořící a fázi 

výběru dávek doplňkového penzijního spoření. Ve spořící fázi účastník doplňkového 

penzijního spoření pravidelně ukládá peníze do účastnických fondů, které je investují

na finančním trhu za předem stanovených pravidel. Penzijní společnost má ze 

zákona povinnost vytvořit povinný konzervativní fond a stanoví aktiva, do kterých 

může povinný konzervativní fond investovat. Investování povinného konzervativního 

fondu je nastaveno tak, aby hodnota jeho majetku příliš nekolísala. Důvodem 

zvoleného legislativního řešení je podle důvodové zprávy199 jednak skutečnost, že se 

má jednat o fond výplatní, a proto by u něj měla být zajištěna maximální likvidita a 

dále skutečnost, že konzervativní fond slouží k uchování hodnoty vložených 

prostředků. Kromě tohoto fondu může penzijní společnost vytvořit a obhospodařovat 

i další účastnické fondy s různými investičními strategiemi. Klasicky tak půjde 

například o dynamickou strategii. Mezi jednotlivými investičními strategiemi je možné 

v rámci jedné penzijní společnosti přecházet. Dávky doplňkového penzijního spoření 

lze vybrat jako starobní penzi, invalidní penzi, jednorázové vyrovnání, odbytné, 

úhradu jednorázového pojistného pro doživotní penzi nebo úhradu jednorázového 

pojistného pro penzi na přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší důchodu. 

Před výběrem penzijního fondu by si měl každý potenciální klient prostudovat statut 
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fondu200, který obsahuje informace nezbytné pro účastníka k přesnému 

posouzení jeho rozhodnutí o umístění prostředků účastníka do tohoto 

účastnického fondu.

Podle mého názoru je nesporné, že peněžní prostředky v doplňkovém 

penzijním spoření mají velice omezenou likviditu. Každý by si proto měl 

uvědomit, že jeho sjednáním začne peníze odkládat na desítky let, aniž by měl 

možnost si je vybrat bez ztráty připsaných úroků a státních příspěvků. Je na

zvážení každého z nás, zda nám nepříliš jistá státní podpora stojí za to vázat 

prostředky až do 60 let. 

4.5 Finanční konglomeráty

V posledních desetiletích je charakteristickou vývojovou tendencí proces 

internacionalizace finančních trhů, jedním z výsledků tohoto procesu je vznik 

nadnárodních podniků. Finanční toky mezi jejich organizačními jednotkami v různých 

zemích s sebou přinášejí řadu problémů a rizik. Tyto nadnárodní korporace 

způsobují orgánům dohledu četné komplikace, proto bylo přistoupeno k regulaci 

finančních konglomerátů.

Finančním konglomerátem je jakákoli skupina společností pod společnou 

kontrolou, jejíž výhradní nebo převažující činnosti spočívají v poskytování 

významných služeb v nejméně dvou různých finančních sektorech.201

Zákon o finančních konglomerátech 202 , který transponuje směrnici o 

doplňkovém dozoru nad úvěrovými institucemi, pojišťovnami a investičními podniky 

ve finančním konglomerátu203, vymezuje finanční konglomerát jako skupinu, v jejímž 

čele je regulovaná osoba, která buď ovládá osobu ve finančním sektoru, nebo je 

osobou, která vykonává podstatný vliv v osobě ve finančním sektoru, nebo je osobou, 

která vykonává podstatný vliv v osobě ve finančním sektoru, nebo je osobou, u které 
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členů statutárních, řídících nebo dozorčích orgánů tvoří po většinu účetního 

stejné osoby, které jsou statutárními, řídícími nebo dozorčími orgány, nebo 

jsou jejich členy jiné osoby ve finančním sektoru. Finančním konglomerátem je i 

skupina v čele s osobou, která není regulovanou osobou a která ovládá alespoň 

jednu regulovanou osobu, avšak pouze za podmínky, že činnost skupiny probíhá 

převážně ve finančním sektoru. Současně musí být v obou případech splněno, že 

alespoň jedna osoba ve skupině je součástí sektoru pojišťovnictví a alespoň jedna 

osoba ve skupině je součástí bankovního sektoru nebo sektoru investičních služeb, 

přičemž souhrn činností sektoru pojišťovnictví ve skupině a souhrn činností sektoru 

bankovního a sektoru investičních služeb ve skupině musí být významné. Skupina, 

v jejímž čele není regulovaná osoba, je finančním konglomerátem, pokud činnost 

skupiny ve finančním sektoru přesahuje 40 % z její celkové činnosti. Pro identifikaci 

konglomerátu je dále nutné v obou případech zjistit, zda souhrn činností sektoru 

pojišťovnictví ve skupině a souhrn činností sektoru bankovního a sektoru investičních 

služeb ve skupině je významný. Tato podmínka je splněna za předpokladu, že váha 

významnosti v sektoru pojišťovnictví přesahuje hodnotu 0,1 a váha významnosti 

v sektorech bankovním a investičních služeb přesahuje rovněž hodnotu 0,1. Kromě 

předchozího případu se souhrn činností finančního sektoru ve skupině rovněž 

považuje za významný, pokud součet bilančních sum osob ve skupině, které jsou 

součástí sektoru s nejmenší váhou významnosti, přesahuje 6 miliard eur. V tomto 

případě mohou příslušné orgány dohledu na základě vzájemné dohody rozhodnout, 

že nebudou takovouto skupinu považovat za finanční konglomerát, nebo že skupina 

nebude podléhat některým požadavkům stanoveným zákonem.

Finančním konglomerátem je tedy například skupina osob, kde ovládající 

osobou je akciová společnost zabývající se velkoobchodem spotřebního zboží. 

Ovládající osoba přímo či nepřímo ovládá další subjekty, mezi které patří i pojišťovna, 

banka a investiční společnost a 40 % činnosti připadá na finanční sektor a současně 

souhrn sektoru pojišťovnictví a souhrn činnosti sektoru bankovního a investičních 

služeb ve skupině je 10 %. Jak vyplývá z výše uvedené definice do skupiny musí 

patřit pojišťovna.

Finanční konglomerát musí být nejprve určen příslušným orgánem 

dohledu a až poté se na osoby do něj náležející budou vztahovat povinnosti 

stanovené zákonem. Osoby ve skupině tedy nemají povinnost samy sledovat, zda 

skupina je či není konglomerátem. O určení finančního konglomerátu se vede 
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řízení. Proti rozhodnutí o určení finančního konglomerátu není přípustný 

prostředek ve správním řízení. Účastník řízení, kterým je každá osoba ve 

skupině, však může podat žalobu ve správním soudnictví proti určení skupiny jako 

finančního konglomerátu, pokud je koordinátorem Česká národní banka. Naopak 

pokud skupina přestane splňovat kriteria finančního konglomerátu, zákon se na 

osoby ve skupině přestane vztahovat až dnem nabytí právní moci rozhodnutí 

koordinátora o tom, že skupina přestala být finančním konglomerátem. 

Lze tedy shrnout, že pod pojmem finanční konglomerát rozumíme 

vzájemně propojenou skupinu osob, které jsou činné v různých oblastech 

finančních služeb. Podstatou dohledu nad finančním konglomerátem je 

sledování a omezování rizik v rámci celého finančního konglomerátu. 

Finanční konglomeráty se liší způsobem vnitřní organizace. Rozlišujeme pět 

typů konglomerátů. První skupinou jsou skupiny, v nichž jednotlivé společnosti 

navzájem vlastní významné podíly v ostatních společnostech dané skupiny, vyskytují 

se hojně v Belgii. Druhým typem jsou skupiny, v jejichž čele stojí licencovaná 

holdingová společnost, která je nadřazena nad ostatní společnosti, které jsou členy 

skupiny, nejčastěji je najdeme v USA. Třetím typem jsou skupiny, v jejichž čele stojí 

nelicencovaná holdingová společnost, nadřazená nad ostatní členy skupiny. Čtvrtým 

typem jsou skupiny, jejichž společnosti jsou vysoce integrovány, ty nalezneme ve 

Švýcarsku a konečně pátým typem jsou skupiny s jiným uspořádáním, kde je banka 

vlastníkem majoritních účastí v jiných finančních konglomerátech a průmyslových 

společnostech. S tímto posledním typem konglomerátů se můžeme setkat 

v Německu.204

Nad osobami ve finančním konglomerátu je vykonáván doplňkový dohled. 

Doplňkovým dohledem205 se rozumí sledování a regulace rizik na úrovni finančního 

konglomerátu. Jeho účelem je omezení rizik, kterým jsou vystaveny regulované 

osoby tím, že jsou součástí finančního konglomerátu. Charakteristickým rysem 

doplňkového dohledu je jeho komplementární charakter. V praxi to znamená, že se 

uplatňuje spolu se sektorovým dohledem, který však nenahrazuje, avšak pouze 

doplňuje. V převážné většině případů má nadnárodní charakter, což je dáno tím, že 
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skupiny často působí v mnoha zemích světa. Doplňkový dohled se zaměřuje na 

kapitálové požadavky, sledování vnitroskupinových transakcí a 

koncentrace rizik, stanoví požadavky na osoby ve vedení finančních konglomerátů a 

další požadavky na řídicí a kontrolní systém. Legislativa by měla zabezpečit, 

dohlížené subjekty nebyly neúměrně zatěžovány procesem dohledu. Jednotlivé 

orgány dohledu by proto měly vzájemně úzce spolupracovat, například co se týká 

vzájemného si poskytování informací získaných od dohlížených subjektů.

Mám za to, že je nezbytné jak z hlediska ochrany finančního trhu, tak 

z hlediska jednotlivých klientů, aby byl subjektem dohledu konglomerát, tj. 

skupina jako celek, protože v čele konglomerátu může být osoba, která 

nepodléhá dohledu, avšak ovládá banky, pojišťovny, obchodníky s cennými 

papíry, kteří podléhají sektorovému dohledu zaměřenému pouze na tento 

jednotlivý subjekt. Finanční potíže jedné osoby náležející do konglomerátu se 

mohou snadno přesunout i na ostatní propojené subjekty a mohou být zdrojem 

rizika pro celou skupinu a potažmo mohou mít negativní důsledky na jednotlivé 

klienty dané skupiny. Domnívám se, že výkon doplňkového dozoru je 

efektivnější a jednodušší v případě jednotného orgánu dohledu.

Dohled nad finančními konglomeráty zahrnuje poměrně širokou škálu jevů a 

procesů. Mezi stěžejní otázky dohledu patří zkoumání kapitálové přiměřenosti, tj. 

ověřování, zda kapitál finančního konglomerátu dostačuje ke krytí jeho 

podnikatelských rizik. V této souvislosti bych chtěla upozornit, že kapitálovou 

přiměřenost je nutné posuzovat za celý finanční konglomerát, nikoli izolovaně 

analyzovat kapitálovou přiměřenost jednotlivých podniků, protože by se mohlo 

na první pohled zdát, že jednotlivé podniky kapitálovou přiměřenost splňují, 

avšak tím není vyloučeno, že finanční konglomerát jako celek kapitálovou 

přiměřenost nesplňuje.

Dohled nad finančními konglomeráty zahrnuje kromě zkoumání kapitálové 

přiměřenosti i další otázky jako jsou zkoumání transparentnosti právní struktury a 

struktury řízení, prověřování způsobilosti vedoucích pracovníků, rizika plynoucí 

z finančních vztahů uvnitř konglomerátu, konflikty zájmů uvnitř konglomerátu apod.

Pojem doplňkový dohled je někdy nesprávně zaměňován s pojmem dohled 

na konsolidovaném základě. Nejedná se však o totéž. Dohledem na 



konsolidov

celků, 

122

aném základě206 se rozumí sledování a regulace rizik u konsolidačních 

jejichž součástí je úvěrová instituce nebo obchodník s cennými papíry za 

účelem omezení rizik, kterým je regulovaná osoba vystavena z hlediska její účasti 

v konsolidačním celku. Dohled na konsolidovaném základě je uplatňován nad 

skupinami, v jejichž čele stojí banka, na finanční holdingové osoby a na smíšené 

holdingové osoby. Dohled na konsolidovaném základě nenahrazuje výkon dohledu 

na individuálním základě. 

Co se týká orgánů dohledu, zákon o finančních konglomerátech 207  hovoří

mimo jiné o koordinátorovi, jehož úkolem je zajištění účinného výkonu doplňkového 

dozoru a spolupráce mezi jednotlivými orgány dohledu. Pokud je v čele finančního 

konglomerátu regulovaná osoba, je koordinátorem orgán dohledu, který udělil 

regulované osobě povolení. Pokud v čele finančního konglomerátu není regulovaná 

osoba, zákon stanoví další pravidla určení koordinátora. Zákon rovněž dává 

orgánům dohledu oprávnění upustit po vzájemné dohodě od kritérií determinování 

koordinátora, pokud by jejich použití bylo neúčelné vzhledem ke struktuře finančního 

konglomerátu a významu jeho činností v různých státech, a ustanovit koordinátorem 

jiný orgán dohledu členského státu vykonávající dohled nad regulovanou osobou v 

dotčené skupině nebo i orgán dohledu členského státu, na jehož území má smíšená 

finanční holdingová osoba sídlo. Úkolem koordinátora je koordinovat shromažďování 

a poskytování významných nebo nezbytných informací při běžných i mimořádných 

situacích na úrovni finančního konglomerátu, sledovat a posuzovat finanční situaci 

finanční situaci finančního konglomerátu, posuzovat strukturu, organizaci a systém 

vnitřní kontroly finančního konglomerátu. Koordinátor a další příslušné příslušné 

orgány dohledu uzavírají za účelem zajištění účelného a účinného výkonu 

doplňkového dohledu koordinační dohody. Koordinátor může provést kontrolu na 

místě ve smíšené finanční holdingové osobě a, je-li to nezbytné pro výkon 

doplňkového dohledu, i v dalších neregulovaných osobách ve finančním 

konglomerátu.

Stejně jako ostatní sektorové zákony, upravuje i zákon o finančních 

konglomerátech otázku opatření k nápravě a sankcí208. V případě zjištění nedostatků 
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smíšené finanční holdingové osoby je koordinátor oprávněn jí uložit 

k nápravě. Pokud smíšená finanční holdingová osoba nesplní některé jí 

stanovené povinnosti, koordinátor jí může uložit pokutu až do výše 50 miliónů korun.  

Mám za to, že klíčový problém dohledu nad finančními konglomeráty 

spočívá v tom, že finanční konglomeráty představují skupinu podniků 

s různými druhy podnikání v různých segmentech, kdy některé činnosti 

podléhají dohled a jiné nikoli a dále v tom, že finanční vztahy mezi jednotlivými 

částmi finančních konglomerátů jsou spletité, je tedy nesnadné tyto vztahy 

odhalit. 

4.6 Procesní úprava

V současné době neexistuje v českém právním řádu předpis, který by 

upravoval proces výkonu dohledu. V roce 2008 byl vládou schválen věcný záměr 

zákona o dohledu nad finančním trhem, který by měl jednotně upracovat proces 

výkonu dohledu. Návrh zákona však do dnešního dne nebyl předložen.

Po přečtení věcného záměru zákona jsem nabyla dojmu, že zatím zřejmě 

není vyřešena základní koncepční otázka, a to zda je smyslem zákona o 

dohledu plně nahradit úpravu v sektorových zákonech včetně správních 

deliktů nebo ne. Podle mého názoru by měly být v zákoně o dohledu upraveny 

pouze ty otázky, které lze řešit společně, tj. například schvalování 

kvalifikovaných účastí nebo schvalování vedoucích osob a úpravu ostatních 

otázek ponechat v sektorových zákonech.   

Podle věcného záměru by se měl zákon o dohledu členit na 5 částí – základní 

ustanovení, kontrolní činnost, řízení ve věcech dohledu nad finančním trhem, další 

činnosti při výkonu dohledu nad finančním trhem a společná, přechodná a závěrečná 

ustanovení. V základních ustanoveních budou definovány základní pojmy a cíle 

dohledu. Druhá část bude upravovat výkon kontroly na dálku a na místě. Pro výkon 

kontroly na místě se počítá se subsidiárním užitím zákona o kontrole. Další část

zákona bude upravovat správní řízení, a to nutné odchylky od správního řádu, který 

se bude subsidiárně používat. Bude obsahovat část týkající se řízení o žádosti, která 
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aplikovat na případy, kdy ČNB rozhoduje o žádosti o udělení licence, 

povolení. Rovněž zde bude část upravující řízení o uložení opatření 

k nápravě nebo sankce. Navrhuje se vedle klasického předběžného opatření stanovit 

zvláštní druh předběžného opatření, které bude mít zajišťovací charakter pro účely 

realizace případného opatření k nápravě nebo sankce. Ministerstvo financí se 

v tomto inspirovalo úpravou v zákoně o dohledu v oblasti kapitálového trhu. Toto 

opatření je především specifické tím, že se jím markantně zasahuje do majetkové 

sféry osob, včetně těch, které nejsou účastníky řízení. Z tohoto důvodu bude obsah 

povinností, které jím lze uložit, taxativně v zákoně vymezen a jeho platnost bude 

omezena na 5 dní.

Domnívám se, že zákon o dohledu by měl upravovat pouze odchylky od 

obecného postupu podle správního řádu a zákona o kontrole a nikoli stanovit

paralelní úpravu. Tedy například v části upravující kontrolu by měl řešit pouze 

specifika neupravená zákonem o kontrole jako je například výkon kontroly 

s přeshraničním prvkem. Duplicitou k zákonu o kontrole je úprava kontroly na 

místě v části druhé věcného záměru zákona o dohledu. Měl by být zachován 

princip, že se zákon o dohledu použije subsidiárně k úpravě obsažené 

v sektorových zákonech. Považuji za vhodné, aby zákon o dohledu upravil

postup v některých společných věcech jako je schvalování kvalifikovaných 

účastí, schvalování vedoucích osob, nucenou správu a vedení registrů.

Čtvrtá část zákona bude upravovat činnosti vykonávané v rámci dohledu, 

které nelze zahrnout do předchozích částí. Konkrétně zde bude upraveno vedení 

seznamů a registrů a stanovena pravidla pro uveřejňování pravomocných a 

vykonatelných rozhodnutí. V této části bude též zakotvena možnost ČNB vydat 

varování pro veřejnost za účelem jejího upozornění na skutečnosti mající dopad na 

její rozhodování na finančním trhu. V poslední části bude explicitně vyjádřen vztah ke 

správnímu řádu a upraven režim ukládání pořádkových pokut.

Mám za to, že zákon o dohledu je vhodným místem, kde by mohl být 

upraven tzv. mystery shopping. Neměl by být pojat jako provokování 

k porušování právních povinností, ale jako jeden ze způsobů kontroly, 

obdobně jako je tomu v zákoně o České obchodní inspekci. Zákonodárce by se 

měl při tvorbě zákona rovněž zamyslet nad tím, zda by neměl být upraven 

v tomto zákoně whiste blowing. Diskuze by měla být vedena i nad dalšími 

dohledovými nástroji České národní banky, které podpoří její základní úlohu, 
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této souvislosti by bylo žádoucí zavedení 

trestním řízení. 

4.7 Neoprávněný výkon činnosti

Při definování pojmu neoprávněný výkon činnosti vycházím z doktrinálního

výkladu pojmu neoprávněné podnikání cit.: „Neoprávněného podnikání se dopouští 

každý, kdo poskytuje služby nebo provozuje výrobní nebo jiné výdělečné podnikání v 

rozporu se živnostenským zákonem nebo v rozporu s jinými právními předpisy, které 

stanoví podmínky pro jeho provozování209“. Neoprávněný výkon činnosti je však

pojmem širším, neboť právní úprava většinou neobsahuje znak podnikání. Lze říci, 

že neoprávněného výkonu činnosti v oblasti finančních trhů se dopouští ten, kdo 

vykonává činnost, která je právně regulována, čili činnost, k níž je třeba povolení, 

registrace, licence apod., bez splnění zákonných podmínek pro výkon této činnosti, 

čili bez udělení příslušného povolení, registrace, licence apod. 

Dohledová a sankční pravomoc Česká národní banky nad neoprávněným 

výkonem činnosti je upravena v zákoně o podnikání na kapitálovém trhu, v zákoně o 

kolektivním investování, v zákoně o platebním styku, v zákoně o dluhopisech, v 

zákoně o penzijním připojištění, zákoně o důchodovém spoření, zákoně o 

doplňkovém penzijním spoření a v devizovém zákoně. Tyto zákony umožňují České 

národní bance zasáhnout i proti subjektům, které nemají její povolení, ačkoli by je mít 

měly, protože vykonávají činnost, k níž musí splňovat zákonem stanovené 

předpoklady.

Domnívám se, že účinným prostředkem pomáhajícím v boji proti 

neoprávněnému výkonu může být uveřejnění varování před subjekty 

neoprávněně poskytujícími služby na finančním trhu na webových stránkách 

České národní banky, jak k tomu čas od času dochází. Varování je přístupné 

široké veřejnosti i díky monitorování stránek České národní banky médii, a 

proto se rychle šíří mezi veřejností.
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národní banka může sankčně stíhat jak fyzické tak právnické osoby

vykonávající činnost. Výjimku tvoří zákon o penzijním připojištění, 

podle kterého lze postihnout pouze právnické osoby a zákon o dluhopisech, podle 

kterého lze postihnout pouze podnikající fyzické osoby a právnické osoby. Níže 

uvádím vybraná ustanovení sektorových předpisů vztahujících se k neoprávněnému 

výkonu činnosti.   

Zákon o podnikání na kapitálovém trhu v ustanovení § 135 odst. 1 písm. z) 

stanoví, že dohledu České národní banky podléhají i osoby, které neoprávněně 

vykonávají nebo nabízí činnost podle tohoto zákona. Jedná se tedy o možné 

neoprávněné poskytování investičních služeb, neoprávněnou činnost organizátora 

trhu, neoprávněné provozování vypořádacího systému či o neoprávněnou činnost 

centrálního depozitáře.

Zákon o kolektivním investování v ustanovení § 102 odst. 3 stanoví, že 

dohledu České národní banky podléhá též osoba, která bez povolení nebo souhlasu 

vykonává činnost, ke které tento zákon vyžaduje povolení nebo souhlas, a to v 

rozsahu této činnosti. Jedná se tedy o možný neoprávněný výkon činnosti 

podílového fondu či investiční společnosti. Přičemž zákon o kolektivním investování 

též specificky upravuje v § 2a obecný zákaz shromažďování peněžních prostředků.

Zákon o platebním styku v ustanovení § 132 odst. 1 resp. 134 odst. 1 stanoví, 

že právnická či fyzická osoba se dopustí správního deliktu resp. přestupku tím, že 

poskytne platební službu nebo vydá elektronické peníze, aniž je k tomu oprávněna. 

Zákon o dluhopisech v ustanovení § 39 odst. 1 stanoví, že právnické osobě či 

fyzické osobě podnikateli, který jako emitent dluhopisů vydá dluhopis bez schválení 

emisních podmínek, dluhopisového programu nebo jeho doplňku, nebo vydá 

dluhopis po uplynutí 6 měsíců od schválení emisních podmínek je Česká národní 

banka oprávněna uložit pokutu.

Zákon o penzijním připojištění v ustanovení § 5 stanoví, že ke vzniku a 

činnosti penzijního fondu je třeba povolení. O udělení povolení rozhoduje na základě 

písemné žádosti zakladatelů penzijního fondu Česká národní banka, která může 

právnické osobě, která provozuje penzijní připojištění bez povolení uložit sankci.

Ustanovení § 25 zákona o důchodovém spoření stanoví, že důchodové 

spoření může provozovat pouze penzijní společnost, které bylo uděleno povolení 

k činnosti podle zákona o doplňkovém penzijním spoření a povolení k vytvoření 

důchodových fondů.
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tak zákon o doplňkovém penzijním spoření v § 29 odst. 1 stanoví, že 

penzijní spoření může vykonávat pouze penzijní společnost, která bylo 

Českou národní bankou uděleno povolení k činnosti.

Devizový zákon v ustanovení § 3 odst. 1 stanoví, že nabízet nebo provádět 

směnárenskou činnost může jako podnikání pouze fyzická nebo právnická osoba, 

která byla k této činnosti předem registrována Českou národní bankou. Registrace se 

nevyžaduje, je-li směnárenská činnost vykonávána na základě bankovní nebo 

jednotné licence podle zákona upravujícího činnost bank nebo stanoví-li tento zákon 

nebo zákon upravující činnost spořitelních a úvěrních družstev jinak.

Oproti tomu nepovolené přijímání vkladů a poskytování úvěrů, tj. činností 

vyhrazených pouze bankám, není upraveno jako správní delikt. Tato činnost by tak 

mohla být nanejvýše přestupkem neoprávněného podnikání210 nebo trestným 

činem neoprávněného podnikání211, ani v jednom případě paradoxně není ČNB 

příslušná k jeho stíhání, proto se mi praktičnost tohoto řešení zdá být 

přinejmenším sporná.

Stejně tak neoprávněné poskytování pojišťovacích služeb a provozování 

zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví bez příslušného oprávnění není 

správním deliktem. Může tedy ČNB proti neoprávněným poskytovatelům těchto 

služeb nějakým způsobem zasáhnout? Podle mého názoru ano. Jedním 

prostředkem by mohlo být uveřejnění varování na webových stránkách ČNB, 

jiným podání trestního oznámení. Domnívám se, že uveřejnění varování na 

webových stránkách může být účinným nástrojem. Lze sice namítnout, že ne 

každý spotřebitel pravidelně tyto stránky sleduje, avšak vzhledem k tomu, že 

některé zpravodajské portály tato varování přebírají nebo z nich ve svých 

článcích citují, mám za to, že se k většímu počtu spotřebitelů tyto informace 

dostanou.

Porovnáním výročních zpráv zahraničních orgánů dohledu je možné dojít 

k závěru, že nejen v České republice, ale i zahraniční se neoprávněně podnikající 

subjekty vyskytují a zahraniční orgány dohledu proti nim bojují. Způsobů, jakým lze 

neoprávněně poskytovat finanční služby, které podléhají povolení je mnoho. Jak 
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z výročních zpráv zahraničních orgánů dohledu, v posledních letech se

s těmito praktikami. Praktika zvaná „share fraud“ 212 znamená prodej 

nelikvidních nebo neexistujících akcií veřejnosti, který je většinou prováděn 

telefonicky z „boiler rooms“. „Boiler rooms“213 je způsob prodeje investičních nástrojů, 

kdy jsou potencionální zákazníci kontaktováni z call center a jsou přemlouváni ke 

koupi bezcenných akcií za vysokou cenu, což však zákazníci nevědí. Prodejci mají 

marketing skvěle zvládnutý, používají nátlakových prodejních technik. V případě 

velkého počtu nespokojených zákazníků či podezření, že by mohli být dopadeni, 

zruší telefonní linku, pořídí si novou a přesunou své sídlo jinam. Další praktikou je 

„landbanking“214, což by se dalo zjednodušeně shrnout jako prodej méně lukrativních 

nestavebních parcel zákazníkům s příslibem růstu hodnoty po změně jejich účelu, 

avšak prodejce nemá v úmyslu vyvinout úsilí, aby k tomu došlo. K následnému 

výhodnému prodeji tedy nedojde. Nelze ani opomenout „advance fee scams“215, což 

jsou hromadné emaily, kterými je oslovováno velké množství zákazníků. Odesílatel v 

emailu tvrdí, že jedná jménem lukrativního subjektu a žádá o pomoc při převodu 

vysoké částky do zahraničí. Zákazníci musí dopředu zaplatit určitý obnos k úhradě 

„poplatků“, za pomoc při převodu je jim slíbena odměna. V oblasti pojišťovnictví se 

objevují „second hand life insurance contracts“216. Zprostředkovatel na základě plné 

moci zákazníka vypoví smlouvu o životním pojištění a nechá si jménem zákazníků od 

pojišťovny vyplatit odbytné. Odbytné či jeho část, pokud mu ho zákazníci nechtějí 

nechat celé, si zprostředkovatel ponechá s příslibem, že za určitou dobu jim 

zprostředkovatel vyplatí dvojnásobek. Zprostředkovatelé tak bez povolení přijímají 

vklady od veřejnosti.

Pokud srovnáme jednotlivé jurisdikce, zjistíme, že se liší, a to jak 

v systematickém zařazení neoprávněného podnikání, tj. zda se jedná o trestný 
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správní delikt, tak i v maximální sankci, kterou lze za neoprávněné podnikání 

. 

Chtěla bych se zmínit především o Velké Británii, která by mohla být 

inspirací pro některé zahraniční orgány dohledu. Neoprávněné poskytování 

finančních služeb je ve Velké Británii trestným činem, lze za něj uložit trest odnětí 

svobody do tří let. FSA má vůči neoprávněně podnikajícím subjektům stejné 

pravomoci jako vůči těm, které podléhají jejímu dohledu, tj. může je vyšetřovat, vést 

proti nim řízení, uložit pokutu nebo navrhnout soudu zajištění majetku za účelem 

navrácení zákazníkům. FSA dále může před činností těchto subjektů varovat na 

svých internetových stránkách. Na stránkách FSA lze rovněž nalézt i některá 

varování zahraničních orgánů dohledu. FSA zaujímá v této problematice proaktivní 

přístup. Kladně hodnotím i to, že pravidelně zveřejňuje informace pomocí twitter.com

a že se podílela na tvorbě videí na youtube.com217 za účelem varování veřejnosti. 

Výsledky činnosti FSA v potírání neoprávněného podnikání jsou vidět i navenek. 

V roce 2011 byli odsouzeny čtyři osoby k trestům odnětí svobody v rozsahu 2,5 roku 

až 9 let.

Případ Thomase Wilmota týkající se neoprávněného zprostředkování a 

prodeje akcií britským zákazníkům prostřednictvím boiler rooms je podle mého 

názoru velice zajímavý, proto bych chtěla shrnout alespoň jeho hlavní aspekty. Podle 

informací FSA218 se jeho trestná činnost dotkla 1 700 investorů, kteří podle odhadů 

investovali 27,5 milionu liber. T. Wilmot nabízel financování menším obchodním 

společnostem zabývající se high-tech nebo těžebním průmyslem, jejichž akcie 

nebyly kótované na burze. T.Wilmot poskytoval těmto obchodním společnostem 

kapitál ve výši kolem 100 000 liber. Společnosti mu za to platily svými akciemi, které 

T. Wilmot rozdělil na cenné papíry v hodnotě jedné pence. Následně telefonicky

operátoři z boiler rooms kontaktovali potenciální investory s nabídkou výhodné 

investice. Říkali jim, že se jedná o akcie společnosti, která hodlá vstoupit na burzu 

nebo že společnost bude odkoupena velkou společností, tato tvrzení však nebyla 

pravdivá. Operátoři prodávali investorům rozštěpené akcie za 1,3 libry za kus, peníze 

za akcie investoři posílali do P.O. boxu ve Velké Británii. Boiler rooms byly umístěny 

zejména ve Španělsku. Za účelem zvýšení důvěryhodnosti svých aktivit T. Wilmot

vytvořil falešné registry a správcovské společnosti. Osobně považuji za úspěch, že 
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T. Wilmota podařilo odkalit vzhledem k jejich mezinárodnímu charakteru. 

činnosti byly užity bankovní účty a obchodní společnosti umístěné na Maltě, 

v Itálii, Slovensku, Litvě, Brazílii, Belize a na několika karibských ostrovech. Za 

akciový podvod byl T. WIlmont jako organizátor odsouzen k trestu odnětí svobody 

v délce 9 let a jeho synové jako spolupachatelé k trestu odnětí svobody v délce 5 let.

Z výše uvedeného lze učinit závěr, že spotřebitelé by měli být velmi 

obezřetní, každou nabídku pečlivě uvážit, zejména pokud jim někdo nabízí 

velice vysoké zhodnocení jejich investice. Rovněž by si měli dotyčný subjekt 

prověřit, zejména to,  zda je oprávněn na území České republiky poskytovat 

konkrétní finanční služby, zda si na něj zákazníci nestěžovali apod.

4.8 Finanční arbitr

Pro úplnost je nutné uvést, že vedle České národní banky jako orgánu 

dohledu a Ministerstva financí jako regulátora existuje ještě jeden orgán, který má 

určité vrchnostenské kompetence vůči některým finančním institucím. Je jím finanční 

arbitr. Finanční arbitr je mimosoudní orgán k řešení sporů mezi zákazníky a 

finančními institucemi na návrh zákazníka. Jedná se o specializovaný správní orgán. 

Je třeba upozornit na to, že finanční arbitr rozhoduje spory soukromoprávní. Jeho 

rozhodnutí je závazné a vykonatelné a samozřejmě také přezkoumatelné soudem. 

Tento institut vznikl k 1.1.2003 v souvislostí s harmonizací práva České republiky 

s právem Evropské unie.

Otázku může vyvolat jeho povaha, tj. právní postavení finančního arbitra 

v systému orgánů České republiky. Rozborem instituce finančního arbitra se zabýval 

Smolík 219 , který dovozuje, že finanční arbitr je orgánem veřejné moci, a to 

specifickým zástupcem moci výkonné. Jedná se o specifický správní úřad, neboť 

posuzuje a rozhoduje věci soukromoprávní, avšak přiměřeně postupuje podle 

správního řádu. Částečnou podobnost lze finančnímu arbitrovi přiznat 

s ombudsmanem pro jeho nezávislost, avšak pouze částečnou, protože na rozdíl od 

ombudsmana jsou rozhodnutí finančního arbitra vynutitelná.
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bylo uvedeno, že finanční arbitr je prostředek mimosoudního řešení 

tedy řízení před finančním arbitrem rozhodčím nebo spíše řízením 

správním? Vzhledem k tomu, že se v řízení před finančním arbitrem postupuje 

přiměřeně podle správního řádu, mám za to, že se jedná o správní řízení a 

nikoli o rozhodčí řízení. S tím souvisí i skutečnost, že jsou jeho rozhodnutí 

přezkoumatelná podle části páté občanského soudního řádu.

Finanční arbitr byl původně příslušný rozhodovat pouze spory z platebního 

styku. Postupně byla jeho působnost rozšiřována. V současnosti je příslušný 

rozhodovat spory mezi poskytovateli platebních služeb a uživateli platebních služeb 

při poskytování platebních služeb, vydavateli elektronických peněz a držiteli 

elektronických peněz při vydávání a zpětné výměně elektronických peněz, mezi 

věřiteli nebo zprostředkovateli a spotřebiteli při nabízení, poskytování nebo 

zprostředkování spotřebitelského úvěru a spory mezi investičními fondy, investičními 

společnostmi nebo zahraničními investičními společnostmi a spotřebiteli ze 

standardních fondů kolektivního investování a speciálních fondů kolektivního 

investování, které shromažďují peněžní prostředky od veřejnosti. Návrhem novely 

zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích, který je v současnosti projednáván 

v Poslanecké sněmovně220, by mělo dojít k rozšíření působnosti finančního arbitra 

jednak na všechny spory týkající se kolektivního investování, tj. i vůči obchodníkovi 

z cennými papíry a investičními zprostředkovateli a rovněž na spory vzniklé mezi 

pojišťovnou nebo pojišťovacím zprostředkovatelem a zájemcem o pojištění, 

pojistníkem, pojištěným, oprávněnou osobou nebo obmyšleným při nabízení nebo 

zprostředkování pojistných smluv týkajících se životního pojištění. V Poslanecké 

sněmovně je dále návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti 

s přijetím zákona o směnárenské činnosti221. Mimo jiné se v něm navrhuje rozšířit 

působnost finančního arbitra o spory mezi osobami provozujícími směnárenskou 

činnost a osobami, které mají zájem o provedení směnárenského obchodu nebo 

s nimiž již byl směnárenský obchod proveden. Domnívám se, že s ohledem na 

zajištění větší míry ochrany zákazníka by měla být působnost finančního 

arbitra rozšířena na celý segment finančního trhu. Zejména zákazníci směnáren 

a pojišťovacích zprostředkovatelů se často cítí poškození na svých právech, 
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považuji za žádoucí, aby měli možnost se obrátit nejen na soud nebo 

Činnost finančního arbitra byla původně financována z rozpočtu České 

národní banky, což bylo kritizováno jak Evropskou komisí, tak Evropskou centrální 

bankou z důvodu v rozporu s evropským právem. Toto bylo nutné změnit. S účinností 

od 1.7.2011 byla zřízena Kancelář finančního arbitra jako organizační složka státu, 

která je samostatnou účetní jednotkou, jejíž příjmy a výdaje jsou součástí rozpočtové 

kapitoly ministerstva financí. Finanční arbitr i jeho zástupce jsou jmenováni vládou na 

návrh ministra financí. Finanční arbitr za výkon své funkce odpovídá vládě.

Zákon o finančním arbitrovi upravuje pouze některé procesní otázky, ve 

zbytku odkazuje na přiměřené použití správního řádu. Řízení před finančním 

arbitrem je tak řízením specifickým.222 Pokud již ve věci samé rozhodl soud nebo 

řízení ve věci samé bylo před soudem zahájeno, finanční arbitr nemůže spor 

rozhodnout. Stejně je tomu tak v případě rozhodčího řízení. Řízení před finančním 

arbitrem je bezplatné, zahajuje se na návrh zákazníka. Finanční instituce nemůže 

podat návrh na zahájení řízení proti svému zákazníkovi. Finanční arbitr rozhoduje 

nálezem, který má stejné náležitosti jako rozsudek, tj. výrok, odůvodnění a poučení o 

opravných prostředcích. Opravným prostředkem proti nálezu jsou námitky. 

S námitkami se finanční arbitr vypořádává v rozhodnutí o námitkách. Pravomocný 

nález má účinky srovnatelné s rozhodnutím soudu. I proti nálezu arbitra je možné 

podat k soudu žalobu o přezkum rozhodnutí podle § 244 odst. 1 občanského 

soudního řádu223. Je na klientovi finanční instituce, zda bude svůj spor řešit 

před finančním arbitrem nebo u soudu. Domnívám se, že je pro klienta 

mnohem výhodnější spor řešit u finančního arbitra, neboť řízení u soudu trvá 

měsíce, někdy roky. Oproti tomu finanční arbitr rozhoduje do 30 dnů od 

zahájení řízení, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů a navíc řízení před ním 

je bezplatné.

Na evropské úrovni je otázka mimosoudních orgánů řešení spotřebitelských 

sporů velice aktuální. Měly by sloužit jako protiváha pomalých soudů. O aktuálnosti 
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návrh nové směrnice o alternativním řešení sporů u spotřebitelských sporů224. 

této směrnice by mělo být zajistit, aby všechny spory mezi spotřebiteli a 

podnikateli vyplývající z prodeje zboží nebo poskytování služeb včetně sporů 

z elektronického obchodu mohly být řešeny mimosoudním orgánem. Pokud bude 

směrnice přijata, budou mít členské státy povinnost vytvořit systém mimosoudních 

orgánů na národní úrovni, aby pokrýval všechny sektory. Dále je zde návrh 

nařízení 225 , které předpokládá vytvoření evropského online systému pro řešení 

spotřebitelských sporů. Na kontaktních místech bude možné podat stížnost 

prostřednictvím elektronického formuláře dostupného ve všech jazycích Evropské 

unie. Platforma formulář přijme a navrhne stranám nejvhodnější subjekt pro 

mimosoudní řešení sporu. Spor bude následně řešen podle procesních pravidel 

příslušného subjektu mimosoudního řešení sporů. Oba návrhy považuji za 

přínosné, protože by retailoví klienti využitím tohoto způsobu řešení sporů 

mohli ušetřit nemalé finanční prostředky, které by jinak vydali za soudní 

náklady a také čas, ve kterém bude spor vyřešen oproti tomu řešení sporu před 

soudem.

Jak směrnice, tak nařízení počítají se zavedením informační povinnosti 

podnikatelů spotřebitelům o tom, že mohou případný spor řešit prostřednictvím 

mimosoudních orgánů a o možnosti využít online systém k uplatnění nároku 

v případě přeshraničního sporu. Směrnice tak bude obecným právním předpisem

upravujícím podmínky pro vytvoření a fungování mimosoudních orgánů řešení 

spotřebitelských sporů obecně a bude mít přednost tam, kde jsou upraveny pravidla 

na ochranu spotřebitele příznivěji než v sektorovém předpise. Evropský parlament i 

Rada již oba návrhy schválily, v nejbližší době by měly být publikovány v Úředním 

věstníku Evropské unie. Transpoziční lhůta pro směrnici jsou dva roky od jejího 

zveřejnění ve Věstníku. 

Podle mého názoru by to v oblasti finančního trhu měl být finanční arbitr, 

který by komplexně zastřešoval řešení sporů mezi poskytovateli finančních 

služeb a spotřebiteli, protože se tato instituce poměrně kladně osvědčila 

v oblasti platebních služeb nebo spotřebitelského úvěru.
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5

Účelem této části práce je charakterizovat úpravu dohledu nad finančním 

trhem ve Velké Británii, Francii a Slovensko. Velkou Británii jsem si vybrala ze dvou 

důvodů. Prvním z nich je skutečnost, že patří do skupiny zemí common law, tedy 

právního systému velice odlišného od kontinentálního systému. Druhým důvodem je 

reforma dohledu nad finančním trhem, o které bylo před několika lety rozhodnuto a 

která se postupně realizuje. Francii jsem si vybrala jednak z důvodu svého zájmu o 

románské jazyky a reálie a dále pak také pro změny, které v nedávné době proběhly 

v institucionálním uspořádáním dohledu. Slovensko jsem si vybrala z toho důvodu, 

že slovenským orgánem dohledu je stejně jako v ČR centrální banka.    

Úvodem považuji za vhodné zmínit, že otázku institucionálního uspořádání 

dohledu evropské právo neupravuje, neboť vychází z principu subsidiarity, jeho 

organizační uspořádání je ponecháno v pravomoci členských států.

5.1 Velká Británie

Ve Velké Británii byl orgánem dohledu až do nedávné doby Úřad pro finanční 

služby (Financial Services Authority dále jen „FSA“), který byl zřízen v roce 1997. Na 

finanční trh původně dohlíželo 9 institucí226. Postupně se tak do něho integroval 

bankovní dohled, regulace investičních služeb, poskytovatelů hypotečních úvěrů,

pojišťovnictví, platebních služeb. Důvodem reformovat dohled nad finančním trhem 

bylo postupné stírání hranic mezi obchodníky s cennými papíry, bankami a 

pojišťovnami a množství duplicit v dohledu. Memorandum o porozumění 227

upravovalo vzájemný vztah FSA, centrální banky a ministerstva financí. Ačkoli 

memorandum nebylo formálně závazné, v praxi bylo respektováno. Podle 

mého názoru takovéto jasné vymezení působnosti jednotlivých institucí může 

být vodítkem pro případné vyvozování odpovědnosti konkrétní instituce. Podle 

něj byla Bank of England odpovědná za celkový dohled nad efektivností finančního 

systému, ministerstvo financí za legislativu a FSA za dohled nad finančním trhem a 
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licencí. FSA vznikl přejmenováním Securities and investment board. 

1998 převzal dohled nad bankami do té doby vykonávaný Bank of England.

Zákon o centrální bance 228  tak udělal z centrální banky nezávislý orgán, neboť 

stanovil, že řízení měnové politiky musí být mimo přímou politickou kontrolu.229

V roce 2000 se do FSA integrovaly ostatní dohledy. Organizačně byla FSA 

uspořádaná podle velikosti dohlížených subjektů, mimo to existoval zvláštní úsek pro 

udělování povolení a výkaznictví.

Do 31.3.2013 vykonávala FSA dohled nad celým finančním trhem za 

respektování následujících zásad – zajištění důvěry ve finanční systém, podpora 

porozumění finančnímu systému veřejností, ochrana spotřebitele a snižování 

finanční kriminality. FSA byla zmocněna zákonem o finančních službách a trzích 

k vydávání regulačních  opatření závazných pro dohlížené osoby, které mohou mít 

formu obecně závazných pravidel, obecných směrnic, vyhlášek nebo standardů. Na 

pravidla navazují směrnice, která stanoví, jak mají dohlížené subjekty postupovat, 

aby byly v souladu se závaznými pravidly. 

Finanční krize, která začala v roce 2008, zasáhla většinu zemí, Velkou Británii 

nevyjímaje. Podle zprávy FSA o novém přístupu k finanční regulaci byla krize 

způsobena selháním finančních institucí v obezřetném řízení, orgánů dohledu 

v odkrývání rizik. Za finanční stabilitu byli odpovědní Bank of England, ministerstvo 

financí  a FSA, což jak se později ukázalo nebylo nejšťastnější řešení. Ačkoli Bank of 

England měla statutární odpovědnost za finanční stabilitu, disponovala však 

omezenými nástroji k jejímu dosažení. FSA sice měla regulační nástroje, avšak pro 

svou širokou působnost nevěnovala dostatečnou pozornost finanční stabilitě. Ani 

jeden orgán neřešil problém propojení finančních institucí se systémovou stabilitou. 

Tyto nedostatky motivovaly vládu k rozhodnutí změnit institucionální uspořádání 

dohledu. 

V roce 2010 byly schváleny změny230 v uspořádání dohledu nad finančním 

trhem ve Velké Británii, které jsou účinné od 1.4. 2013. Přeměna FSA započala 

v dubnu 2011, kdy byly sekce dohledu a rizika nahrazeny novými sekcemi –

obezřetnost, spotřebitel a trhy.  FSA byla přejmenována na Úřad pro finanční etiku
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Conduct Autority, dále jen „FCA“) a dohlíží na kapitálový trh a ochranu 

Úřad obezřetnostní regulace (Prudential Regulation Autority, dále jen 

„PRA“) je samostatnou organizační jednotkou v rámci Bank of England a vykonává

mikroobezřetnostní dohled, a to sice nad bankami a pojišťovnami. Dále byl vytvořen 

Výbor finanční politiky (Financial Policy Committee), který bude mít na starosti 

makroobezřetnostní regulaci a zajištění stability finančního systému jako celku. 

Monitoruje systémová rizika a v případě jeho identifikace vydávat doporučení a 

nařízení pro FCA a PRA k jeho řešení. PRA má svého zástupce v EBA a EIOPA, 

FCA v ESMA a centrální banka v ESRB. Ve Velké Británii se tedy bude nově 

uplatňovat model dohledu twin peaks.

Nakládání s informacemi a jejich zpřístupnění třetím osobám jsou 

v jednotlivých členských státech podobná vzhledem k harmonizaci na evropské 

úrovni, avšak i zde existují drobné odlišnosti. Každý orgán dohledu se ve své 

každodenní praxi setkává s žádostmi o informace podle zákona o ochraně 

osobních údajů. Je tomu tak i ve Velké Británii, kde je však právo obdržet 

informace chápáno poněkud restriktivně, což budu ilustrovat i na jednom 

případu, který se stal v této oblasti precedentem. Nakládání s informacemi231, 

které FSA získala při výkonu dohledu upravuje zákon o finančních službách a 

trzích232. Tento zákon zakazuje FSA je až na výjimky sdělovat. Za její porušení 

mohou být zaměstnanci FSA odsouzeni k trestu odnětí svobody do 2 let. FSA musí 

informace poskytnout pouze v případě trestního řízení nebo soukromoprávního sporu 

za předpokladu, že se jedná o řízení související se zákonem o finančních službách a 

trzích. Pokud se FSA domnívá, že by poskytnutí informace v průběhu trestního nebo 

občanskoprávního řízení mohlo poškodit veřejný zájem, může – stejně tak jako 

ostatní správní orgány – uplatnit námitku veřejného zájmu 233  a informaci 

neposkytnout.

Jak již je výše uvedeno, právo obdržet informace podle zákona o ochraně 

osobních údajů234, je ve Velké Británii chápáno poněkud restriktivně, což ilustruje
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Durant vs. Financial Services Authority235. Michael John Durant se soudil

Barclays. U FSA na její jednání vůči němu podal stížnost. V rámci šetření 

stížnosti FSA získala informace o činnosti Barclays. Následně p. Durant požádal FSA 

o poskytnutí údajů, které obsahují jeho jméno či s ním souvisejí, což odůvodnil svým 

právem obdržet informace ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů. FSA odmítla, 

proto se p. Durant s FSA soudil. Odvolací soud judikoval, že p. Durant nemá právo 

na informace, které FSA získala při vyšetřování jeho stížnosti obsahující jeho jméno 

či s ním související. Soud své rozhodnutí odůvodnil následujícími argumenty. Prvním 

z nich bylo, že údaj vztahující se k určité osobě nelze chápat jen jako informace 

spojené s touto osobou, ale jako informace týkající se této osoby. Informace tvořící

osobní údaj by měla být orientována na žadatele, nikoliv na třetí osobu nebo událost, 

ve které se žadatel angažoval nebo na níž měl zájem. Výklad soudu je v souladu se 

směrnicí236, protože cílem této úpravy bylo poskytnout osobám přístup k informacím 

o nich samotných, nikoli přístup k dokumentům. Soud dále uvedl, že žádost podle 

zákona o ochraně osobních údajů není automatickým vodítkem k získání informací 

obsahující jméno žadatele a ani mu nemá pomáhat v soudních sporech se třetí 

osobou. Plně se ztotožňuji s názorem soudu, a to z těchto důvodů. Úkolem 

orgánu dohledu je provádět dohled nad finančním trhem. K naplnění tohoto 

cíle mu zákon svěřuje různá oprávnění, mezi která patří i právo žádat informace 

od dohlížených subjektů. Podle mého názoru je tak zcela nemyslitelné, aby 

v daném případě klient finanční instituce měl právo tyto informace získat 

poukazem na právo na informace, neboť skutečným důvodem pro jejich 

získání je záměr klienta finanční instituce využít informace získané při výkonu 

dohledu v soukromoprávním sporu se třetí osobou. Svého práva na informace 

tak pouze zneužívá.

Významným úspěchem v oblasti odhalovaní zneužití vnitřních informací 

zaznamenal britský orgán dohledu v roce 2012. James Sanders, jeho žena Miranda 

a jejich obchodní partner James Swallow byli odsouzeni za insider dealing. 

Informace byly použity k obohacení majitele a klientů britského obchodníka 
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papíry Blue Index, jejichž majitelem byl James Sanders.237 Celý podvod 

díky informacím od Arnolda Mc Clellana pracujícího na pozici vedoucího 

Megers & Acquisitions v Deloitte v San Franciscu, manžela Mirandiny sestry Annabel.

Ta vylákala od Arnolda důvěrné informace a předávala je Jamesovi a Mirandě do 

Blue Index ve Velké Británii. Díky těmto informacím vydělali více než 12 milionů liber. 

Peníze získané tímto způsobem použily na koupi domu, luxusních aut, hodinek apod. 

První obchod byl uskutečněn Jamesem Sandersem v říjnu roku 2006 a vydělal mu 

necelých 10 000 liber. Postupně však zisk z dalších transakcí rostl, včetně jednoho 

obchodu, na kterém vydělal téměř půl miliónu liber. To byl jeden z důvodů, proč se o 

něj začala zajímat FSA. Pracovníci FSA prošli více než 26 miliónů emailů, 800 000 

telefonických hovorů, díky nim se jim podařilo rozklíčovat tuto rozsáhlou kauzu. FSA 

úzce při vyšetřování spolupracovala s americkou Komisí pro cenné papíry. James 

Sanders jako hlavní viník byl odsouzen ke 4 letům odnětí svobody nepodmíněně, 

jeho žena Miranda a James Swallow k 10 měsícům odnětí svobody taktéž 

nepodmíněně. Annabel si odpykává ve Spojených státech amerických trest odnětí 

svobody v délce 12 měsíců. Její manžel Arnold byl propuštěn z Deloitte a jeho slibná 

kariéra tak skončila. Lze uzavřít, že se jednalo o jeden z největších případů 

zjištění a potrestání insider dealingu v historii FSA.

Od března 2010 začala FSA uplatňovat nová pravidla při ukládání pokut238. 

V této praxi bude pokračovat i FCA. Mezi principy, na kterých je rámec pro ukládání 

pokut založen patří, že nikdo by neměl získat prospěch z protiprávního jednání, dále, 

že každý by měl být potrestán za protiprávní jednání a že pokuta by měla být 

stanovena v takové výši, aby odradila pachatele od dalšího protiprávního jednání a 

další osoby od páchání podobných jednání.

Nová pravidla zahrnují následujících pět kroků, které jsou použity ve všech 

případech s tím, že podrobnosti kroku 2 se liší při řízení s právnickými a fyzickými

osobami a lze je ve stručnosti shrnout takto:

 odebrání jakéhokoliv finančního prospěchu získaného protiprávním jednáním

 určení částky, která odráží vážnost spáchaného protiprávního jednání
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  částky stanovené v rámci kroku 2 při zohlednění přitěžujících a 

polehčujících okolností

 v případech, ve kterých je to nutné upravení částky stanovené v krocích 2 a 3, 

aby bylo zajištěno, že pokuta má mít odrazující efekt

 snížení pokuty v důsledku vypořádání, které se však nevztahuje na krok 1, tj. 

částka vycházející z vrácení získaného prospěchu nemůže být tímto 

postupem snížena.

FSA získala v roce 2010 nové pravomoci v oblasti sankcionování. Konkrétně 

to znamená, že mohla uložit zákaz výkonu činnosti na dobu do 1 roku, zákaz výkonu 

funkce fyzické osobě na dobu 2 let a možnost uložit pokutu paralelně se zrušením 

povolení k výkonu regulované činnosti. Dále mohla FSA trestat osoby vykonávající 

vedoucí funkce bez předchozího souhlasu. Nové úkoly a pravomoci FSA získala 

rovněž v oblasti dohledu nad ochranou spotřebitele a vzdělávání spotřebitelů. V této 

souvislosti bylo FSA přiznáno právo rozhodovat o náhradě škody spotřebiteli. Její 

nástupce FCA disponuje stejnými pravomocemi.

Historicky nejvyšší pokutu dostala v roce 2010 J. P. Morgan Securities Ltd., a 

to £ 33 320 000 za porušení povinnosti vést finanční prostředky svých klientů na 

oddělených účtech. K tomuto jednání docházelo v letech 2002 až 2009 vlivem fúze s 

JPMorgan Chase Bank N. A., u které původně J. P. Morgan Securities Ltd. vedla 

finanční prostředky svých klientů určených k investování na oddělených účtech. 

Následkem fúze J. P. Morgan Securities Ltd. tyto účty převzala. Finanční prostředky 

tak nebyly drženy na oddělených účtech se svěřeneckým statusem. Důvodem proč 

FSA požaduje, aby obchodníci s cennými papíry vedly finanční prostředky klientů na 

oddělených účtech, je ochrana klientů v případě insolvence obchodníka s cennými 

papíry. Pokutu, kterou J. P. Morgan Securities Ltd. nakonec dostala, byla nakonec o 

30 % nižší než kolik jí původně hrozilo, protože s FSA plně spolupracovala.

Není bez zajímavosti, že nejvyšší pokutu za porušení právních předpisů 

v oblasti investičního poradenství v roce 2011 dostala HSBC Bank Plc., a to 

£ 10 500 000. Pochybení HSBC Bank Plc. spočívala ve špatném vyhodnocení

rizikového profilu zákazníka, špatné skladbě jeho investičního portfolia a 

neinformování o daňových dopadech konkrétní investice. Tohoto jednání se HSBC 

Bank Plc. dopouštěla v letech 2005 až 2010 při prodeji finančních produktů 

společnosti NHFA Limited. Maximální výše pokuty, kterou mohla FSA uložit byla 
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000 000. Při stanovení výše pokuty byl zohledněn počet klientů, kteří mohli být 

HSBC Bank Plc. má na trhu ve Velké Británii 60 % podíl.

Finanční trh ve Velké Británii patří k nejrozvinutějším ve světě, čemuž 

odpovídá i kvalita výkonu dohledu. V dubnu tohoto roku proběhla reforma 

institucionálního uspořádání dohledu. Zda se jednalo o krok správným směrem, 

ukáže čas. Hodnotit v této chvíli by bylo předčasné.

5.2 Francie

             Na rozdíl od České republiky, kde byl dohled nad finančním trhem s účinností 

od 1.4.2006 intergrován do České národní banky, ve Francii se uplatňuje model 

dohledu twin-peaks. Dohled nad finančními trhy vykonává L´Autorité des marchés 

financiers (Úřad pro dohled nad finančním trhem, AMF), dohled nad bankami a 

pojišťovnami pak L´Autorité de contrôle prudentiel (Úřad pro obezřetnostní dohled, 

ACP).

AFM byl vytvořen zákonem o finanční bezpečnosti 239 , a to sloučením 

Commission des opérations de bourse (Komise pro burzovní operace), Conseil des 

marchés financiers (Rada pro finanční trhy) a Conseil de discipline de la gestion 

financière (Rada pro kázeň finančního řízení). AMF je nezávislým orgánem s právní 

subjektivitou, kterou tvoří šestnáctičlenné kolegium, dvanáctičlenná sankční komise, 

speciální komise a konzultační komise240. V čele AFM je předseda, jehož funkční 

období je pět let. Současným předsedou je Gérard Rameix, který je v této funkci od 

srpna 2012. Dalším funkcionářem je vládní komisař, kterého ustanovuje ministr pro 

ekonomiku. Může se účastnit jednání všech komisí, avšak nemá právo hlasovat. 

Rozhodnutí sankční komise jsou přijímány bez jeho přítomnosti. Aby výčet byl úplný, 

je nutné ještě zmínit mediátora, jehož posláním je usilovat o smírné řešení sporů 

mezi klientem a finanční institucí. Do působnosti mediátora spadají spory týkající se 

finančního trhu jako je například poskytování informací investorům, řízení portfolia 

apod. Naopak mediátor není příslušný pro spory týkající se životního pojištění nebo 

bankovních operací. Kolegium, které je nejvyšším orgánem tohoto orgánu, přijímá 

veškerá rozhodnutí s výjimkou sankčních rozhodnutí. Zaměstnanci AFM jsou vázáni 
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mlčenlivosti, která může být prolomena pouze pro účely trestního nebo 

ní. 

Stejně tak jako ostatní orgány dohledu ve vyspělých zemích i AFM má 

pravomoc provádět kontroly na místě k prověření, zda dohlížené subjekty dodržují 

právní předpisy. V případě zjištění nedostatků je věc předána sankční komisi, která 

v případě zjištění porušení právních předpisů může dohlíženému subjektu uložit 

pokutu. Do roku 2003 bylo možné proti rozhodnutí ve správním řízení a ve věci 

nabídek převzetí podat žalobu k odvolacímu soudu241 v Paříži a v licenčních věcech 

ke Státní radě242. Zákonem č. 2003-706 došlo ke změnám. Od roku 2003 se žaloba

proti rozhodnutí ve správním řízení a ve věci nabídek převzetí po novu podává Státní 

radě a v ostatních věcech odvolacímu soudu v Paříži. 

V případě, že AFM zjistí, že určitý subjekt vykonává činnost, která by mohla 

poškozovat investory, může mu přímo příkazem uložit243, aby okamžitě tuto činnost 

ukončil. Subjekt, kterému je příkaz adresován, má právo se k tomu do 3 pracovních 

dnů vyjádřit. Předseda AFM rovněž může předat244 věc předsedovi soudu a soud245

pak danému subjektu uloží ukončení činnosti, která je v rozporu s právními předpisy.

V roce 2011 prošla AMF reorganizací, jejímž cílem mělo být vytvoření 

lepších podmínek pro dohled nad zprostředkovateli, kteří jsou nikoli podstatným 

distribučním kanálem investičních produktů koncovým spotřebitelů. V roce 2011 

proběhlo celkem 49 kontrol na místě u poskytovatelů investičních služeb a 

investičních poradců, z toho v 19 případech byla zjištění na tolik závažná, že 

odůvodňovala zahájení sankčního správního řízení, a proto byla postoupena sankční 

komisi. Co do počtu proběhlých kontrol došlo k mírnému poklesu ve srovnání 

s rokem 2010, kdy bylo uskutečněno 69 kontrol na místě. Sankční komise vydala 22 

rozhodnutí, z toho ve 20 případech uložila sankci. Rozhodnutí je možné nalézt na 

internetových stránkách s anonymizováním třetích osob.246

Kromě dohledu nad finančními trhy má AFM i pravomoci v oblasti regulace 

finančního trhu. Může vydávat nařízení247, kterými stanoví pravidla veřejné nabídky 
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pravidla odbornosti na subjekty působící na finančním trhu apod. AFM může 

Dohled nad bankami do roku 2010 vykonávala Commission bancaire 

(Bankovní komise), v jejímž čele byl guvernér francouzské centrální banky, dohled 

nad pojišťovnami Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (Úřad pro 

dohled nad pojišťovnami). Od ledna 2010 byl výkon dohledu nad bankami a 

pojišťovnami svěřen vládním nařízením č. 2010-76248 nově vytvořenému orgánu –

L´Autorité de contrôle prudentiel, který vznikl sloučením Commission bancaire,

Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, Comité des établissements de 

crédit et des entreprises d´investissement (Komise pro úvěrové instituce a instituce 

poskytující investiční služby) a Comité des entreprises d´assurances (Komise pro 

pojišťovny). Zákonné zmocnění pro vládu k vydání výše uvedeného nařízení 

nalezneme v § 152 zákona o modernizaci ekonomiky249. ACP je nezávislý správní 

orgán začleněný do centrální banky. Jeho zaměstnanci jsou tedy zaměstnanci 

francouzské centrální banky. 

Úkoly ACP stanoví § 612-1 měnového a finančního zákona250, kterými jsou 

zajištění stability finančního systému a ochrana klientů jím dohlížených institucí. ACP 

tvoří devatenáctičlenné Kolegium, v jejímž čele je guvernér francouzské centrální 

banky, dále šestičlenná Sankční komise a konzultační komise, které mohou být 

vytvořeny Kolegiem jako jeho poradní orgán. V současné době jsou 3, a to komise 

pro obezřetnostní otázky, komise pro boj proti praní špinavých peněz a komise pro 

obchodní praktiky251. 

V roce 2011 ACP provedl 219 kontrol na místě, z toho bylo 136 u bank a 83 

u pojišťoven252. Důvodem poměrně vysokého počtu kontrol je zostřený dohled ACP 

v souvislosti s nedávnými turbulencemi na finančních trzích. Kromě toho bylo v roce 
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uskutečněno 67 kontrol na místě zaměřených na obchodní praktiky úvěrových 

pojišťoven a jejich zprostředkovatelů. 12 kontrol na místě zaměřených na 

obchodní praktiky bylo provedeno ve spolupráci s AMF u subjektů, kteří jsou zároveň 

pojišťovacími zprostředkovateli a investičními poradci, při nichž byl identifikován 

strmý nárůst nabídek ze strany investičních poradců spotřebitelům investování do 

Forex. Pobočky centrální banky v Lille, Lyon, Toulouse provedly kontroly investičních 

zprostředkovatelů působících v jejich regionu. V roce 2011 19 případů bylo 

předloženo sankční komisi k zahájení správního řízení. ACP rovněž dostává stížnosti 

od spotřebitelů jí na dohlížené subjekty. V roce 2011 se největší část podání 

v sektoru bankovnictví týkala bankovních účtů a v sektoru pojišťovnictví neživotního 

pojištění. 

Vzhledem k tomu, že ACP byl vytvořen v roce 2010, příliš nelze 

hodnotit, zda se zvolené řešení vytvořit nový orgán dohledu, kam bude 

integrován dohled nad úvěrovými institucemi a pojišťovnictvím, osvědčil či 

nikoli. To bude možné až za několik let.   

Regulace finančního trhu ve Francii je poměrně rozsáhlá. Ve srovnání 

s tuzemskou právní úpravou jsou některé instituty jsou společné, což souvisí mimo 

jiné i s harmonizací na úrovni Evropské unie, jiné rozdílné. Mám za to, že bychom 

se mohli inspirovat v úpravě institutu dohlížitele u nucené správy, což je 

zaměstnanec banky pověřený státem, který si může atrahovat některé 

pravomoci statutárního orgánu nebo valné hromady. Některé úkony lze činit 

jen s jeho souhlasem.  

5.3 Slovensko

V současnosti vykonává na Slovensku dohled nad finančním trhem centrální 

banka. Ne vždy tomu tak bylo. V letech 2000 – 2005 vykonával dohled nad 

kapitálovým trhem a pojišťovnictvím Úrad pre finančný trh253, který byl z velké části 

financován z příspěvků dohlížených subjektů. Dohled nad bankami vykonávala 

Národná banka Slovenska. 
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integrace dohledu došlo ke zrušení Úřadu pro finanční trh, jehož 

přešla od 1.1.2006 na Národní banku Slovenska. Nejvyšším řídícím 

orgánem slovenské centrální banky je pětičlenná bankovní rada. Guvernéra a 2 

víceguvernéry jmenuje a odvolává prezident na návrh vlády po jejich schválení 

Národnou radou. Zbývající 2 členy bankovní rady jmenuje a odvolává vláda na návrh 

guvernéra. Funkční období členů bankovní rady je 5 let.

Výkon integrovaného dohledu je právně zakotven v zákoně o dohledu nad 

finančním trhem254 a zákoně o Národní bance Slovenska255. Zákon o dohledu nad 

finančním trhem upravuje pravidla postupu při výkonu dohledu. Do kompetence 

Národní banky Slovenska jako orgánu dohledu patří licenční činnost, výkon dohledu, 

tj. na dálku i na místě a vytváření prováděcích právních předpisů. Z hlediska 

organizačního uspořádání256 dohled nad finančním trhem vykonává útvar dohledu 

nad finančním trhem, který se člení na odbor dohledu nad bankovnictvím 

a platebními službami, odbor dohledu nad trhem cenných papírů, pojišťovnictvím 

a důchodovým spořením, odbor regulace, odbor politiky obezřetnosti na makroúrovni 

a oddělení ochrany spotřebitelů. 

V konkrétní rovině tedy Národní banka Slovenska vykonává dohled nad 

bankami, pobočkami zahraničních bank, poskytovateli platebních služeb, vydavateli 

elektronických peněz, burzou cenných papírů, centrálním depozitířem, emitenty 

cenných papírů, nabídkami převzetí, veřejnými nabídkami cenných papírů, 

obchodníkami s cennými papíry, Garančním fondem investic, kolektivním 

investováním, pojišťovnictvím, důchodovými správcovskými společnostmi, 

doplňkovými důchodovými společnostmi, finančními zprostředkovateli a  finančními 

poradci a devizový dohled. 

Dohled Národní banky Slovenska je rizikově orientovaný, jeho hlavním cílem 

je zabezpečit minimalizaci rizik. V rámci dohledu na dálku, tj. ze zpráv a hlášení, 

Národní banka Slovenska analyzuje kvantitativní ukazatele dohlížených subjektů. 

Ruku v ruce s tím jsou vykonávány kontroly na místě. Všechny dohlížené subjekty 

platí roční příspěvek. Tyto příspěvky jsou součástí výnosů hospodaření Národní 

banky Slovenska a slouží ke spolufinancování výkonu dohledu. Mám za to, že by se 
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měl v otázce financování výkonu dohledu inspirovat Slovenskem 

zavést příspěvky, kterými by se dohlížené subjekty podílely alespoň 

částečně na financování výkonu dohledu. Nejedná se o nic nestandardního. 

Tato praxe je běžná i v zahraničí, například ve Velké Británii.   

Zákon o dohledu nad finančním trhem obsahuje vlastní procesní úpravu řízení 

před Národní bankou Slovenska a explicitně stanoví vyloučení použití správního řádu. 

V případě zjištění porušení právních předpisů ze strany dohlížených subjektů, jim 

může Národní banka Slovenska ve správním řízení uložit pokutu. Proti rozhodnutí je 

možné stejně tak jako v České republice podat rozklad k bankovní radě. Legislativa 

umožňuje dále přezkum rozhodnutí Národní banky Slovenska z hlediska zákonnosti 

Nejvyšším soudem Slovenské republiky. V České republice by také měl být do 

budoucna zákon, který by jednotně upravoval proces výkonu dohledu. Ačkoli 

byl věcný záměr tohoto zákona vládou schválen již v roce 2008, návrh zákona 

však do dnešního dne nebyl předložen. Podle mého názoru je tento zákon 

potřebný, neboť ačkoli byl dohled nad finančním trhem integrován, procesní 

pravidla se v jednotlivých sektorech bez opodstatnění liší. Lze tedy říci, že 

proces integrace dohledu doposud nebyl naplněn. 

V České republice neexistuje jeden zákon, který by upravoval oblast 

zprostředkování na finančním trhu. Na Slovensku takový zákon257 existuje. Nabyl 

účinnosti 1.1.2010 a jmenuje se zákon o finančním zprostředkování a finančním 

poradenství. Tento zákon reguluje zprostředkování a poradenství v sektorech 

pojišťovnictví, kapitálového trhu, doplňkového důchodového spoření, bankovnictví, 

stavebním spoření a poskytování úvěrů včetně spotřebitelských úvěrů. Domnívám 

se, že by bylo žádoucí, aby takový zákon existoval i v České republice. 

V současnosti totiž v České republice existuje nerovnováha v regulaci 

distribuce finančních služeb v různých sektorech finančního trhu a pro různé 

distribuční kanály, a tedy chybí jednotný systém a způsob regulace všech 

zprostředkovatelů finančních služeb. V tomto ohledu bychom se měli 

inspirovat slovenskou legislativou.
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Závěrečná kapitola disertační práce obsahuje především shrnutí hlavních 

závěrů této práce.  Dále se budu snažit upozornit na některé nedostatky současné 

právní úpravy a nabídnout řešení, jak by mohly být odstraněny a zároveň shrnout 

důležité otázky týkající se dohledu nad finančním trhem. V disertační práci jsem se 

snažila odpovědět na otázku, zda existuje ideální model dohledu. Když jsem tuto 

práci začala psát, myslela jsem, že před sebou nemám až zas tak těžký úkol, neboť 

se v problematice finančního trhu vcelku dobře orientuji a studiem dalších především 

teoretických informací o dohledu tuto otázku snadno vyřeším. Postupně však ve mně 

stále více sílilo přesvědčení, že odpověď na tuto otázku není jednoznačná. Nakonec 

jsem došla k závěru, že se doposud nepodařilo nalézt model ideální dohledu.

Úvodem je rovněž třeba říci, že efektivně fungující finanční trh s dobře 

uspořádaným a výkonným dohledem zajišťuje ochranu retailového klienta, a to 

prostřednictvím omezování rizik spojených s podnikáním na finančním trhu, 

omezování možností zneužití trhu nezákonnými machinacemi a zajištěním 

transparentního trhu za pomoci dodržování pravidel etiky a včasného zveřejňování 

informací dostupných všem účastníkům trhu.

Posláním finančního trhu je zprostředkovat redistribuci peněžních prostředků 

od subjektů s jejich relativním přebytkem k subjektům trpícím jejich relativním 

nedostatkem. Předmětem obchodování na finančním trhu jsou jeho instrumenty. Pro 

ně je typické, že svým pohybem na finančním trhu kopírují pohyb peněžních 

prostředků v opačném směru. V praxi to znamená, že pokud jeden subjekt má 

přebytek finančních prostředků a chce je umístit na finančním trhu, chce nakoupit 

určitý instrument finančního trhu.

Cílem dohledu nad finančním trhem by mělo být vytváření podmínek pro 

existenci zdravých a stabilních institucí působících na finančním trhu a ochrana 

retailového klienta. Působení regulátora a tedy i stanovení jasných pravidel je 

důležité zejména v případech informační asymetrie. Dohled napomáhá vytváření 

stabilního, efektivně fungujícího a transparentního finančního trhu, ve který má 

veřejnost důvěru. Dohled nad finančním trhem spočívá jednak v nastavení 

základních pravidel upravujících podnikání na finančním trhu a dále pak ve vlastním 

výkonu dohledu, tj. kontrole stanovených pravidel a jejich vynucováním orgánem 

dohledu.
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upravují vstup do sektoru, zásady obezřetného podnikání258, ochranu 

 integritu trhu259, ukládání opatření k nápravě a sankcí v případě zjištění 

porušení právních předpisů a výstup ze sektoru. Základním předpokladem efektivně 

fungujícího dohledu je vysoký stupeň implementace mezinárodních standardů 

obezřetnosti do výkonu dohledu, nezávislost dohledu na politickém vlivu a 

kvalifikovaní zaměstnanci. Tuzemská legislativa finančního trhu je plně

determinována evropským právem, která sleduje na prvním místě vytvoření 

jednotného trhu. Dále se snaží chránit retailového klienta jako slabší smluvní strany, 

což je dále také zdůvodňováno stále větším využíváním finančních produktů 

retailovými klienty. Tento fenomén se projevuje zejména v úpravě pravidel jednání se 

zákazníky při nabízení a poskytování finančních služeb. Tím, že zákazníci stále více 

využívají finančních služeb, rostou na významu mimosoudní mechanismy řešení 

sporů mezi zákazníky na straně jedné a finančními institucemi na straně druhé. Je 

totiž důležité, aby mohli zákazníci účinně prosazovat svoje práva v případě vzniku 

újmy v souvislosti s využíváním finančních služeb.  

V úvodu disertační práce jsem definovala jednotlivé pojmy, se kterými jsem 

v disertační práci pracovala. Kromě pojmů jako dozor, dohled, finanční trh jsem sem 

zařadila i pojem kontrola a to mimo jiné i v návaznosti na zákon o kontrole, který 

nahrazuje současný zákon o státní kontrole, který je nevyhovující. S účinností tohoto 

zákona se počítá od 1.1.2014. I přes velké snahy Ministerstva vnitra však 

přijetím tohoto zákona nedojde k jednotné úpravě kontrolní činnosti, která i 

nadále zůstane roztříštěná. Tato kapitola rovněž obsahuje pojednání o jednotlivých 

členěních modelů dohledu. Tyto pojmy jsem v úvodu vysvětlila pro snazší pochopení 

následujících kapitol. Jedná se o spíše teoretickou část, na kterou navazuje část 

praktická pojednávající o uspořádání a výkonu dohledu na úrovni Evropské unie, 

v České republice a ve vybraných členských státech Evropské unie.

Dále jsem se v disertační práci věnovala novému institucionální uspořádání 

dohledu nad finančním trhem v Evropské unii, což je téma velice aktuální.

S účinností od 1.1.2011 byl vytvořen systém dvou pilířové struktury, který je tvořen 

Evropskou radou pro systémová rizika vykonávající dohled na makroúrovni 
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a vyhodnocující rizika ohrožující finanční stabilitu v Evropské unii a dále 

Evropským systémem orgánů dohledu vykonávající dohled na mikroúrovni, 

který je tvořen národními orgány dohledu a třemi evropskými orgány vzniklými 

přeměnou výborů třetí úrovně Lamfalussyho procesu. Byla to právě finanční krize, 

která evropské politiky přiměla vytvořit tyto instituce. Hodnotit práci těchto orgánů 

půjde až v horizontu několika let.

S reakcí finanční krizi souvisí i některé další legislativní návrhy, proto jsem se 

o nich v disertační zmínila a vyjádřila svůj názor na něj. Je zajímavé, že vždy když 

dochází k problémům, volá se na prvním místě po nové a rozsáhlejší regulaci a 

až na místě druhém po důslednějším dozoru. Obojí však má své meze. 

Povinností každého subjektu působícího na finančním trhu je znát pravidla regulující 

tento segment a dodržovat je. Pokud tomu tak není, mohou za to být orgánem 

dohledu sankcionovány. 

Oblast finančního trhu je předmětem harmonizace na úrovni Evropské unie. 

Evropská unie má zájem na udržování a prohlubování jednotného vnitřního trhu 

spočívajícího především na svobodě volného pohybu zboží, osob, služeb a kapitálu. 

Přeshraniční poskytování finančních služeb je Smlouvou o Evropské unii chápáno 

jako otázka svobodného pohybu kapitálu. V oblasti bankovnictví jsou evropským 

právem regulovány nejen podmínky fungování bank, ale i některé aspekty 

bankovních služeb, tj. úprava platebního styku, spotřebitelského úvěru, hypotečního 

úvěru, vydávání elektronických peněz, podmínky přeshraničních plateb v eurech, 

pravidla pro smlouvy o finančních službách uzavřených na dálku, praní špinavých 

peněž apod. V oblasti kapitálového trhu evropské předpisy regulují podmínky 

fungování obchodníků s cennými papíry a poskytování investičních služeb, dále 

prospekt cenných papírů, vnitřní informace apod. Stejně tak v oblasti pojistného trhu

jsou upravena pravidla týkající se podnikání pojišťoven a dále pak oblast 

zprostředkovatelů pojištění. Zatímco u pojistných produktů je pro klienta na prvním 

místě bezpečnost vložených prostředků, u investic je na prvním místě jejich 

zhodnocení. V posledním roce se na evropské úrovni staly prioritními tématy 

zavedení jednotného mechanismu dohledu, krizové řízení, změny pravidel týkajících 

se kapitálových požadavků na banky a obchodníky s cennými papíry, problematika 

daně z finančních transakcí a pravidla pro zprostředkovatele pojištění.
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Stěžejní část disertační práce jsem věnovala dohledu nad jednotlivými 

finančního trhu v České republice. Český finanční trh prošel od počátku 

90. let 20. století řadou dramatických a zásadních změn, stejně tak jako legislativa 

finančního trhu. Pokud jde o změny právních předpisů, které se v posledním roce 

staly účinné nebo které jsou v legislativním procesu, lze jmenovat novelu zákona o 

České národní bance, novelu zákona o stavebním spoření zavádějícím účelovost 

státní podpory ze stavebního spoření a rozšíření poskytovatelů produktu stavebního 

spoření o univerzální banky. V oblasti distribuce finančních služeb se připravuje 

věcný záměr zákona o distribuci finančních služeb sjednocující pravidla pro nabízení 

a zprostředkování finančních produktů a služeb napříč finančním trhem a pro 

poskytování finančního poradenství. Ministerstvo financí tímto usiluje o zlepšení 

úrovně ochrany spotřebitele na finančním trhu principů regulace distribuce finančních 

služeb bez ohledu na distribuční kanál nebo sektor finančního trhu. V odborných 

kruzích vcelku hojně diskutovaným tématem byl návrh novely zákona o pojišťovacích 

zprostředkovatelích, a to zejména z důvodu regulace provize pojišťovacích 

zprostředkovatelů, která se stala ústředním tématem této novely. Kromě toho návrh 

obsahuje novou kategorizaci pojišťovacích zprostředkovatelů, opatření proti střetu 

zájmů, posílení informační povinnosti zákazníků, novou úpravu ověřování odbornosti 

nebo změny v procesu registrace. Nelze ani pominout zákon o důchodovém spoření 

a zákon o doplňkovém penzijním spoření, které byly přijaty na sklonku roku 2011.

Počátkem 90. let bylo jediným orgánem dohledu Ministerstvo financí. Funkce 

dohledu byla podceňována, regulace a dohled byly považovány za něco zcela 

zbytečného, což umožnilo tunelování finančních institucí. Ke změně pohledu na tuto 

otázku došlo později. Retailový klient nebyl prakticky nijak chráněn. Paradoxně při 

srovnání s vyspělými státy zjistíme, že právě ochrana retailového klienta je jeden 

z nejzákladnějších pilířů finančního trhu. Regulace i dohled nad finančním trhem 

postupně začaly být posilovány. Nejprve v oblasti bankovnictví, se značným 

odstupem v oblasti kapitálového trhu a pojišťovnictví a v souvislosti se zakládáním 

družstevních záložen po roce 1996 i v tomto segmentu. Před sjednocením dohledu 

do České národní banky v České republice existovaly celkem čtyři instituce 

vykonávající dohled nad finančním trhem. Česká národní banka vykonávala dohled 

nad bankami a nebankovními subjekty upravenými v devizovém zákoně. Ministerstvo 

financí, resp. jeho odbor 32 – Úřad státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním 

připojištěním vykonávalo dohled nad pojišťovnami a penzijními fondy, Komise pro 
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papíry nad kapitálovém trhu a dále pak Úřad pro dozor nad družstevními 

 Řada negativních jevů na finančním, zejména kapitálovém trhu v polovině 

90. let vyvolala potřebu právní předpisy upravující finanční trh novelizovat. Velkou 

mírou k tomu rovněž přispěl vstup České republiky do Evropské unie, neboť bylo 

nutné české právo harmonizovat. V poslední době regulace finančního trhu značně 

zesiluje. Je otázkou, zda-li je tento jev žádoucí. Mám za to, že regulace finančního 

trhu ze strany státu by se měla zaměřit především na obezřetnostnostní otázky, 

zejména podmínky pro vstup do odvětví a požadavky na vnitřní kontrolní 

systémy a dále na problematiku pravidel jednání se zákazníky. Podle mého 

názoru při úvahách o rozsahu regulace ochrany spotřebitele na finančním trhu, 

je nutné vzít v potaz rostoucí šíři a složitost nabídky finančních produktů a 

nepříliš vysokou finanční gramotnosti spotřebitelů. Regulace by měla tyto 

trendy respektovat a adekvátně na ně reagovat. Značné rezervy v regulaci 

vidím zejména v zákoně o pojišťovacích zprostředkovatelích, kde je v 

současnosti ochrana spotřebitele ve skrze formální a nedostatečná. 

Po vzniku České republiky to byly dvě instituce, mezi které byl rozdělen 

dohled nad finančním trhem, a to Česká národní banka dohlížející banky a devizová 

místa a Ministerstvo financí vykonávající dohled v pojišťovnictví, nad penzijním 

připojištěním a nad kapitálovým trhem. V roce 1998 byl dohled nad kapitálovým 

trhem vyčleněn do Komise pro cenné papíry. V polovině devadesátých let vznikl 

Úřad pro dohled nad družstevními záložnami. Po vstupu České republiky do 

Evropské unie se začaly vést diskuze o institucionálním rámci dohledu nad finančním 

trhem. Byl připraven návrh zákona, kterým měl být dohled nad finančním trhem 

konsolidován do dvou institucí – České národní banky a Komise pro finanční trh, 

která by vznikla z Komise pro cenné papíry. Nakonec však znenadání bylo 

dohodnuto, že orgánem jednotným dohledu se stala Česká národní banka. Volba 

České národní banky jakožto orgánu dohledu byla odůvodněna zejména strukturou 

českého finančního trhu, kde dominují bankovní instituce. Centrální banka může 

oproti státu zajistit odpovídající platové ohodnocení pracovníků vykonávajících 

dohled a být tím konkurenční vůči soukromému sektoru. Nedochází tak k fluktuaci 

zaměstnanců. Stabilní personální obsazení přispívá ke kvalitě dohledu. 

V posledních letech dochází k integračním trendům na finančním trhu, banky, 

pojišťovny a obchodníci s cennými papíry propojují své služby, a proto se jeví jako 
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aby existoval pouze jeden orgán dohledu, jak je tomu s účinností od 

S účinností od 1.1.2008 se z hlediska organizačního uspořádání uplatňuje 

funkcionální model dohledu, což znamená, že sekce dohledu nad finančním trhem 

dohlíží nad plněním povinností, a to formou dohledu na dálku a kontrolami na místě. 

Poznatky o jednání, za které je vhodným nástrojem dohledu uložení povinnosti 

v rámci sankčního správního řízení, jsou předány odboru sankčních řízení, který je 

součástí sekce licenčních a sankčních řízení. Odbor sankčních řízení podnět 

vyhodnotí a zvolí další postup ve věci. Sankční nástroje působí jak v rámci 

individuální, tak v rámci generální prevence. Tento postup je žádoucí i z hlediska 

dobré reputace České národní banky. Obecnou snahou je, aby byla Česká národní 

banka vnímána nejen subjekty působícími na finančním trhu, ale i širokou veřejností 

jako orgán dohledu, který plní svoji funkci s patřičnou rozhodností a razantností. 

V posledních letech narůstá na významu vedle zajištění finanční stability a integrity 

trhů také otázka ochrany spotřebitele. V roce 2008 vznikl v České národní bance 

samostatný odbor ochrany spotřebitele, který působí nezávisle na 

„klasickém“ dohledu. 

Poskytovatelé investičních služeb, úvěrové instituce i pojišťovny mohou 

podléhat i konsolidovanému dohledu, který upravuje evropské právo. Základním 

principem konsolidovaného dohledu je pokud mají být posuzována všechna rizika 

související s provozem určití společnosti, musí se brát v úvahu nejen společnost 

samotná, ale i ostatní společnosti, ve kterých má tato společnost účast nebo 

společnosti, které se na ní účastní. Konsolidovaný dohled sleduje rizika 

konsolidačního celku, kterým se rozumí koncernové skupiny, jejichž členem je banka, 

obchodník s cennými papíry nebo pojišťovna. Vzhledem ke skutečnosti, že 

konsolidační celky mají většinou mezinárodní charakter, pro efektivní výkon dohledu 

je nezbytná vzájemná spolupráce jednotlivých orgánů dohledu.

Legislativa stanoví poměrně přísné požadavky a pravidla na subjekty působící 

na kapitálovém trhu. Ku příkladu na obchodníka s cennými papíry je nahlíženo jako 

na profesionála v daném oboru pro jeho specializovanost a odbornost, což má být 

zárukou, že bude své služby poskytovat s vyšší úrovní péče, než jaká je obecně 

poskytována. Odbornou péči je třeba považovat za základní předpoklad pro řádný 

výkon činnosti obchodníka s cennými papíry. Požadavek důvěryhodnosti obchodníka 
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papíry vystupuje do popředí i s ohledem na skutečnost, že významnou 

zákazníků jsou drobní investoři, kteří chtějí zhodnotit své dočasně volné 

peněžní prostředky a kteří nedisponují dostatečnými odbornými znalostmi. 

Protiprávní jednání obchodníka s cennými papíry ve vztahu k zákazníkům proto 

považuji za velmi závažná, protože zákazník se do určité míry vzdává práva 

disponovat se svým majetkem a přenáší ho na obchodníka s cennými papíry 

v důvěře v jeho odborné znalosti.

Retailový klient jako slabší strana právního vztahu potřebuje odpovídající 

ochranu. Postupem času evropské právo došlo ke koncepci zajištění informovaného 

rozhodnutí spotřebitele. Spotřebitel je chráněn směrnicemi proti nekalým praktikám, 

klamavé reklamě, nepřiměřeným podmínkám. Rovněž některé sektorové směrnice 

obsahují ustanovení na ochranu spotřebitele. Mám tím na mysli například směrnici o 

trzích finančních nástrojů, směrnici o smlouvách o spotřebitelském úvěru nebo 

směrnici o zprostředkování pojištění, které například stanoví informace, které se 

retailovému zákazníkovi musí dostat již v předsmluvní fázi. Evropské směrnice jsou 

transponovány do českého právního řádu, proto i retailoví klienti v České republice 

mohou z této úpravy těžit. Zejména oceňuji, že je pozornost stále více věnována 

pravidlům jednání se zákazníky, přístupu do odvětví včetně požadavků na 

odbornost osob jednajících se zákazníkem nebo posuzovat úvěruschopnost 

spotřebitele u poskytování spotřebitelského úvěru, což lze podle mého názoru 

považovat do jisté míry za reakci na krizový vývoj v posledních letech.

V každé kapitole pojednávající o jednotlivých sektorech je věnována část 

nástrojům dohledu a možnostech sankcionování. Na základě výše uvedeného lze 

shrnout, že možnost vynucování a sankcionování napříč jednotlivými sektory 

finančního trhu je rozdílná a právní úprava nebo specifičnost určitého sektoru limituje 

možnosti je zcela sjednotit. V sektoru kapitálového trhu jsou sankční pravomoci 

České národní banky nejsilnější. Česká národní banka může uložit dohlíženému 

subjektu opatření k nápravě, odejmout povolení nebo uložit pokutu za přestupek 

nebo správní delikt. Obdobnou koncepci nalezneme i v zákoně o družstevních 

záložnách. Oproti tomu zákon o bankách upřednostňuje nejprve uložení opatření 

k nápravě a až poté, co opatření k nápravě nebylo splněno nebo je-li to odůvodněno 

povahou zjištěného nedostatku, je možné uložit pokutu. V zákoně o pojišťovnictví 

rovněž je akcentována pravomoc České národní banky uložit opatření k nápravě než
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která však z hlediska sankce sledují jiný účel. Předpokladem pro uložení 

bývá předchozí uložení opatření k nápravě. Přes řadu politických 

proklamací dosud nebyla přijata komplexní zákonná úprava správního trestání, 

jak se s ní počítalo již několikrát. Usnesení vlády č. 162 ze dne 20.2. 2002 

k návrhu věcného záměru zákona o správním trestání tedy stále zůstává 

nenaplněno. Společná ustanovení o správním trestání v jednotlivých 

sektorových zákonech tak mohou stěží jednotnou úpravu nahradit. Mám za to, 

že jednotná úprava správního trestání je zcela nezbytná.

Při rozboru otázky dohledu nad finančním trhem v České republice jsem se 

zaměřila jak na stránku hmotněprávní, tak na stránku procesní. Proto v disertační 

práci nechybí ani část věnovaná připravovanému zákonu o dohledu nad finančním 

trhem, kterým by měl být dovršen proces integrace. V současné době neexistuje 

v českém právním řádu předpis, který by upravoval proces výkonu dohledu. V roce 

2008 byl vládou schválen věcný záměr zákona o dohledu nad finančním trhem, který 

by měl jednotně upracovat proces výkonu dohledu. Návrh zákona však do dnešního 

dne nebyl předložen.

Hlavním tématem posledních měsíců je důchodová reforma, aby také ne, když 

byla 1.1.2013 naplno spuštěna. Vzhledem k zásadním změnám, které důchodová 

reforma představuje pro český důchodový systém, jsem v části kapitoly věnované 

penzijním společnostem stručně zmínila i její hlavní aspekty a změny, které přináší. 

Dosavadní systém důchodového pojištění byl tvořen dvěma pilíři, přičemž zcela 

dominantním bylo státní důchodové pojištění financované průběžným způsobem. 

Tento model byl však z demografických důvodů dlouhodobě neudržitelný. Smyslem 

důchodového spoření a doplňkového penzijního spoření je zajistit účastníkům vyšší 

příjem i po odchodu a zachovat si dostatečnou životní úroveň, neboť státní důchod 

ve vztahu ke mzdě klesá a lze předpokládat, že tento trend bude i do budoucna 

pokračovat.

Novým subjektem na finančním trhu vytvořených důchodovou reformou jsou 

penzijní společnosti. Tyto subjekty jsou významnou součástí finančního trhu, kde 

hrají zcela specifickou a nezastupitelnou roli. Zájem na zákonem chráněným řádným 

výkonem činnosti penzijní společnosti je dán celospolečenským významem 

důchodového a doplňkového penzijního spoření spočívajícím v zajištění finančních 
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účastníkům důchodového a doplňkového penzijního spoření na dobu, kdy 

ekonomicky činní. Dalším nikoli nevýznamným prvkem důležitosti ochrany 

zájmů účastníků vychází z poměrně dlouhé doby trvání pojištění a z praktické 

nemožnosti účastníků s vloženými prostředky nakládat či ovlivnit hospodaření s nimi. 

Nejen z těchto důvodů podléhají penzijní společnosti dohledu ČNB. 

Pokud jde o pojistné produkty, vcelku markantní podíl na trhu zaujímá produkt 

investičního životního pojištění. Vzhledem k jeho vlastnostem a parametrům se jedná 

se o produkt dlouhodobý, zcela nevhodný pro krátkodobé spoření. Jeho předčasné 

zrušení s sebou nese významné ztráty. Jedná se o pojištění, u kterého hodnota 

pojistného závisí na hodnotě podílových jednotek. Na rozdíl od kapitálového 

životního pojištění, v jehož případě se pojišťovna při podpisu smlouvy zavazuje 

k vyplacení konkrétní částky při  dožití se konce pojištění, u investičního životního 

pojištění taková garance není. Ze strany klienta se jedná o pravidelné hrazení

pojistného, které je, po odečtení poplatků, které pojišťovna sráží na pokrytí správních 

nákladů, provizních nákladů, případně rizika či dožití klienta, alokováno do fondů 

kolektivního investování, zpravidla fondů podílových nebo vnitřních fondů pojišťovny. 

Hodnota takto nakoupených podílových jednotek roste nebo klesá podle vývoje 

hodnoty podkladových aktiv. V případě dožití stanoveného věku je klientovi 

vyplacena aktuální hodnota těchto jednotek. Jedy zřejmé, že se jedná o velice složitý 

produkt, jehož podstatu ne každý zákazník pochopí. Bohužel v praxi při sjednávání 

těchto produktů často dochází ze strany pojišťovacích zprostředkovatelů k tomu, že 

prezentují investiční životní pojištění jako spoření. Za tyto praktiky bylo již několik 

pojišťovacích zprostředkovatelů sankcionováno ze strany orgánu pokutou, jak lze 

zjistit z veřejně dostupných informací obsažených na internetových stránkách České 

národní banky. Taková to pochybení pojišťovacích zprostředkovatelů považuji 

za hrubé porušení pravidel odborné péče. Pojišťovací zprostředkovatelé 

zneužívají své znalostní převahy jakožto informovaných profesionálů 

v neprospěch zákazníků. Lze doufat, že v důsledku postihu pojišťovacích 

zprostředkovatelů ze strany orgánu dohledu a snad i v budoucnu lepší 

legislativy, bude takovýchto jednání ubývat.    

V současnosti existuje nerovnováha v regulaci distribuce finančních služeb 

v různých sektorech finančního trhu a pro různé distribuční kanály. Finanční 
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dnes provozují svoji činnost podle různých pravidel, respektive 

právních předpisů 260 . Domnívám se, že podmínky pro nabízení a 

zprostředkování finančních služeb by měly být z důvodu posílení ochrany 

spotřebitele na finančním trhu sjednoceny napříč finančním trhem. Zejména

tím mám na mysli stanovení jednotných podmínek pro přístup do odvětví, 

organizačních, ekonomických a personálních předpokladů pro výkon činnosti 

a pravidel jednání se zákazníkem.

Pokud jde o distribuci finančních produktů, finanční instituce využívají jak 

vlastní zaměstnance, tj. interní distribuční kanály, tak finančně poradenské 

společnosti, tj. externí distribuční sítě. Finanční poradenství postupně nabývá na 

významu. Finanční trh je totiž v současnosti velice složitý a nepřehledný. Existuje 

obrovské množství finančních produktů, proto lidé využívají služeb finančních 

poradců. Smutné je, že někteří finanční poradci doporučují klientovi produkty pro ně 

zcela nevhodné s cílem maximalizovat svoji provizi. Ačkoli si někteří poradci říkají 

nezávislý poradce, protože nabízí produkty širokého spektra finančních 

institucí, domnívám se, že nelze mluvit o nezávislosti v pravém slova smyslu, 

protože jsou odměňováni z provizí těchto finančních institucí, jejichž produkty 

nabízejí. Více či méně jsou tedy závislí na penězích, které od finančních 

institucí dostávají. Do doby než budou odměňováni klientem, nejedná se podle 

mého názoru o nezávislé poradenství.

Jedna podkapitola byla věnována i výkonu činnosti bez povolení, které 

považuji za mimořádně závažné protiprávní jednání, protože poskytování služeb na 

finančním trhu je činností, která klade velice vysoké nároky na jejich poskytovatele a 

zároveň zde hraje důležitou roli nutnost ochrany zájmů drobných zákazníků, kteří 

jsou slabší smluvní stranou. Podlomení důvěry veřejnosti ve finanční trh je i 

s ohledem na nedávnou finanční krizi jevem nežádoucím. Neoprávněný výkon 

činnosti má negativní vliv na transparenci, bezpečné fungování a stabilitu finančního 

trhu. 

Neoprávněný výkon činnosti v některých sektorech podléhá dohledu ČNB a 

legislativa jej považuje za správní delikt. Je tomu tak například v zákoně o podnikání 

na kapitálovém trhu nebo v zákoně o kolektivním investování. Cílem licenční činnosti 
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dohledu prováděného ČNB je zajistit, aby na finančním trhu působily 

ty subjekty, které splňují zákonem stanovené požadavky pro svou činnost a 

poskytovaly služby vysoké odborné úrovně. Subjekty vykonávající činnost bez 

příslušného povolení často poškozují zájmy zákazníků a jejich činnost má negativní 

dopad i do jejich majetkové sféry. Tyto subjekty nezřídka kdy sahají i takovým 

obchodním praktikám, kterými poškozují zákazníky.

Neoprávněný výkon činnosti osobně považuji za mimořádně závažné 

protiprávní jednání, protože porušení útočí na podstatu systému regulace 

finančního trhu a ve svém důsledku může mít dopad na finanční trh jako celek. 

Při výčtu jednotlivých institucí, tj. Ministerstva financí jako regulátora a Českou 

národní banku jako orgán dohledu jsem nemohla opomenout se zmínit ještě o 

jednom orgánu, který má určité vrchnostenské kompetence vůči některým finančním 

institucím. A tím je finanční arbitr, který je mimosoudním orgánem k řešení sporů 

mezi zákazníky a finančními institucemi na návrh zákazníka, rozhoduje tedy spory 

soukromoprávní. Problematika mimosoudního řešení sporů nabývá na významu i na 

evropské úrovni. Důkazem toho je návrh směrnice o alternativním řešení sporů u 

spotřebitelských sporů a návrh nařízení o online řešení spotřebitelských sporů.

Evropská komise si je vědoma toho, že aby spotřebitelé prostředky mimosoudního 

řešení sporů mohli účinně využít, musí o nich vědět, proto oba návrhy zavádí 

informační povinnost podnikatelů o možnosti případný spor řešit mimosoudně. Mám 

za to, že tyto návrhy budou znamenat pro retailové klienty rozhodně přínos. 

Pokud je využijí ušetří tím nejen finanční prostředky, ale i čas. Z hlediska 

konzistentnosti by spory v oblasti finančního trhu měl řešit finanční arbitr, 

který v současnosti již spory v některých oblastech finančního trhu rozhoduje.

V jedné z kapitol se zabývám úpravou dohledu ve vybraných zemích Evropské 

unie a srovnávám ji s českým uspořádáním dohledu. Hlavním důvodem proč jsem 

zvolila právě členské státy Evropské unie, je členství České republiky v Evropské 

unii. Zařadila jsem sem pouze tři státy, a to Velkou Británii a Francii a Slovensko. 

Velkou Británii jsem si vybrala ze dvou důvodů. Prvním z nich je skutečnost, že patří 

do skupiny zemí common law, tedy právního systému velice odlišného od 

kontinentálního systému. Druhým důvodem je reforma dohledu nad finančním trhem, 

o které bylo před několika lety rozhodnuto a která se postupně realizuje. Francii jsem 
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jednak z důvodu svého zájmu o románské jazyky a reálie a dále pak také 

změny, které v nedávné době proběhly v institucionálním uspořádáním dohledu. 

Slovensko jsem si vybrala z toho důvodu, že slovenským orgánem dohledu je stejně 

jako v České republice centrální banka.  

Porovnáním výše uvedených zemí jsem zjistila, že nalézt některé 

společné body. Legislativa upravující finanční trh je tvořena ministerstvem financí 

ve spolupráci s orgánem dohledu a centrální bankou. Dohled nad slovenským 

finančním trhem vykonává jeden orgán dohledu. Stejně tomu tak bylo donedávna i ve 

Velké Británii. Po reformě dohledu ve Velké Británii v současnosti vykonávají dohled 

nad finančním trhem dvě instituce, a to FCA a PRA. Uplatňuje se zde model twin 

peaks. Centrální banka hraje důležitou roli především v oblasti zajištění finanční 

stability, na Slovensku a v ČR je centrální banka zároveň orgánem dohledu.

Vedení sankčních správních řízení ve Francii spadá jak u AMF, tak u ACP do 

působnosti sankční komise. Oproti tomu v ČR tato agenda spadá do působnosti 

odboru sankčních řízení sekce licenčních a sankčních řízení. ACP veškerá svá 

rozhodnutí o uložení sankce zveřejňuje na svých internetových stránkách. 

Pokud jde o informace o uložených sankcích, téměř výhradně jsem čerpala 

z informací dostupných na internetových stránkách jednotlivých orgánů dohledu. Lze 

konstatovat, že míra a konkrétnost poskytovaných informací se stát od státu značně 

liší. Nejpodrobněji o uložených sankcích informuje FSA. Ostatní orgány dohledu 

spíše zveřejňují tyto informace v rámci výročních zpráv v sumarizované podobě. Při 

psaní práce jsem čerpala jak z knih, zákonů, odborných článků, tak i z internetu, 

protože oblast finančního trhu je velice dynamicky se vyvíjející. Odborná literatura 

v této oblasti velice rychle „stárne“ a přestává být aktuální. Čerpala jsem jak ze 

zdrojů v českém jazyce, tak i ze zahraničních zdrojů, a to zejména článků v angličtině 

a francouzštině. 

Pro finanční trh je dnes příznačné, že finanční instituce opouštějí svou 

původní sektorovou specializaci a nabízejí finanční služby pokrývající všechny 

sektory finančního trhu. Vytvářejí se finanční holdingy sdružující banku, pojišťovnu, 

investiční společnost, leasingovou společnost. Potíže jedné společnosti holdingu se 

tak lehce mohou přenášet na ostatní společnosti holdingu. Vytvářejí se nové finanční 

produkty, které jsou stále složitější a pro retailového klienta je mnohdy obtížné jim 

porozumět. Tyto trendy je nutné zohlednit v při výkonu dohledu.
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argumenty svědčící pro integraci dohledu do jedné instituce patří 

argumenty. Finanční instituce opouštějí svoji původní specializaci na 

pouze jeden sektor, vytváří finanční skupiny zahrnujících banky, obchodníky 

s cennými papíry, investiční společnosti, penzijní společnosti, pojišťovny zaměřující 

se na celý nebo téměř celý segment finančního trhu. Roste složitost nabízených 

finančních produktů a zvyšuje se riziko ztrát s nimi spojených, někdy se jedná o tolik 

sofistikované finanční produkty, kterým retailový klient může jen těžko porozumět. 

Z dlouhodobého hlediska dochází k úsporám nákladů z pohledu informačních 

systémů, statistiky, lidských zdrojů apod. Jeden orgán dohledu také lépe monitoruje 

finanční sektor jako celek a provádí jeho analýzu, stejně tak umožňuje snadnější 

odhalování manipulaci trhu. Otevírá se i prostor pro zjednodušení a zpřehlednění jak 

legislativy finančního trhu prostřednictvím sjednocení pravidel obezřetného podnikání 

a pravidel jednání se zákazníky, tak i standardizovat metody a postupy pří výkonu 

dohledu nad finančním trhem.   

Otázka institucionálního uspořádání dohledu nad finančním trhem je složitá, 

diskuze o ní se vedou dlouho, ale intenzivněji se začínají vést vždy, když dochází 

k problémům na finančních trzích. Smyslem reformních změn v uspořádání dohledu 

by mělo být zdokonalení mechanismů identifikujících s dostatečným časovým 

předstihem případná rizika a těmto rizikům předcházet. Domnívám se, že se stále 

nepodařilo nalézt optimální model, který by eliminoval všechny rizika, avšak lze 

mnohé ze současných systémů zdokonalovat. Rostoucí provázanost jednotlivých 

oblastí finančního trhu vytváří tlak na koordinaci dohledu. Jednou z možných 

odpovědí na tento tlak je právě sjednocení dohledu nad finančním trhem do 

jedné instituce. Tento model je podle mého názoru nejvhodnější. Může být

otázkou, jestli jednotný model vykonávaný centrální bankou je optimální. Osobně se 

domnívám, že integrací dohledu do České národní banky došlo ke zkvalitnění

výkonu dohledu, zejména i s ohledem na její reputaci a vysokou důvěru 

veřejnosti v ní.

Domnívám se, že ideální orgán dohledu splňovat následující požadavky. 

Měl by být personálně a operačně nezávislý. Jmenování a odvolávání členů 

kolektivního orgánu by nemělo být závislé na střídání vlád. Orgán dohledu by dále

měl být finančně nezávislý, aby byl schopen zajistit kvalifikované zaměstnance a 

moderní technické nástroje pro realizaci dohledu. Ideální orgán dohledu by měl mít 
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legislativně zakotvené cíle vedoucí k rozvoji finančního trhu, měl by mít 

vyžadovat informace od dohlížených osob a pravomoc přijímat vůči 

dohlíženým subjektům odpovídající opatření za účelem vynucování plnění zákonem 

stanovených povinností. Avšak ani sebelépe uspořádaný dohled není schopen 

zcela zabránit pokusům o finanční podvody. Může však podstatně zkvalitnit 

provádění dohledu. Dobrá organizace dohledu a provázanost jednotlivých 

útvarů orgánu dohledu může působit preventivně na účastníky finančního trhu 

a minimálně některé z nich odradit od protiprávní činnosti, kterou by poškodili 

retailové klienty nebo finanční trh jako takový.

Při úvahách o rozsahu regulace finančního trhu, která v poslední době 

zažívá doslova boom, mám za to, že by neměla být příliš přehnaná, aby 

nezpůsobovala odliv aktivit subjektů finančního trhu z ČR. Na druhou stranu by 

však měla v maximálně možné míře pokrýt hlavní rizika, kterým mohou být 

investoři vystaveni. Kvalitní právní prostředí je základním předpokladem pro 

vytvoření fungujícího finančního trhu. Efektivní regulace má klíčovou roli při rozvoji 

finančního trhu a přispívá k dlouhodobému růstu ekonomiky.

Dovolím si konstatovat, že tato práce mě obohatila zejména v možnosti 

uceleného pohledu na fungování dohledu nad finančním trhem a jeho pochopení. 

Jako přínosné považuji objasnění jeho právní úpravy, a to zejména z důvodu 

nedostatku publikační činnosti v této oblasti. 
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7

CEBS Evropský výbor orgánů bankovního dohledu (Committee of European 

Banking Supervisors)

CERS Evropský výbor regulátorů trhů s cennými papíry (Committee of 

European Securities Regulators)

CEIOPS Evropský výbor orgánů dozoru nad pojišťovnictvím a zaměstnaneckým 

penzijním pojištěním (Committee of European Insurance and 

Occupational Pensions Supervisors)

EU Evropská unie

EBA Evropský orgán pro bankovnictví (European Banking Autority)

EIOPA Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění 

(European Insurance and Occupational Pensions Autority)

ESAs Evropské orgány dohledu (European Supervisory Authorities)

ESFS Evropský systém orgánů dohledu (European System of Financial 

Supervisors)

ESMA Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (European Securities and 

Markets Authority)

ESRB Evropská rada pro systémová rizika (European Systemic Risk Board)

ZPKT zákon o podnikání na kapitálovém trhu
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Příloha č. 1: Schéma institucionálního zajištění jednotlivých úrovní
Lamfalussyho procesu

Bankovnictví Pojišťovnictví a 
zaměstnanecké
penzijní fondy

Kapitálový trh

úroveň 1 Evropská komise + Rada Evropské unie + Evropský parlament

úroveň 2 Evropský bankovní 
výbor
(European Banking
Committee)

Evropský výbor pro
pojiš´tovny a 
zaměstnanecké
penzijní fondy
(European Insurance and
Pensions Committee)

Evropský výbor pro 
cenné
papíry (European 
Securities
Committee)

úroveň 3 Výbor evropských 
orgánů
bankovního dohledu
(Committee of 
European
Banking Supervisors)

Výbor orgánů dohledu nad
pojišťovnictvím a 
zaměstnaneckým
penzijním
pojištěním
(Committee of European
Insurance and 
Occupational
Pensions Supervisors)

Výbor evropských
dozorových orgánů 
nad
kapitálovým trhem
(Committee of 
European
Securities 
Supervisors)

úroveň 4 Evropská komise

Pramen: vlastní na základě informací z www.ec.europa.eu/internal_market

http://www.ec.europa.eu/internal_market


Příloha č. 2: Nový evropský rámec pro ochranu finanční stability

Zdroj: Sdělení Komise „Evropský finanční dohled“ KOM(2009) 252 v konečném znění
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Abstract:

This thesis deals with supervision over the financial market and its legal 

framework. I chose the topic because I have always been interested in the issue 

concerning the financial market. This thesis enables readers to get familiarized with 

the current situation of the financial market supervision in the Czech Republic, 

European Union and three member states of European Union, i.e. United Kingdom, 

France and Slovakia.

The Chapter One is an introduction to the theme.

The second chapter deals with the basic terms used in the thesis as financial 

market, supervision, inspection etc. It is a theoretical part of the thesis.

The third chapter examines relevant legislation of the European Union and it is 

dedicated to the EU financial supervision. A new structure for EU financial 

supervision was agreed in 2010 following the adoption of the de Larosière report in 

November 2008. At the beginning of 2011 the European Systemic Risk Board (ESRB) 

and three European Supervisory Authorities (ESAs) were established. The purpose 

of the new structure is to ensure effective surveilance of the EU financial market. The 

ESRB is responsible for monitoring and assessing potential threats to the stability of 

the financial system. It can issue risk warnings when necessary, and can make 

recommendations for remedial action, whose implementation it will monitor. The 

ESAs wil coordinate the work of national supervisors, ensuring agreement and

coherent supervision through the use of decisions to national supervisors if 

necessary. The new authorities will be able to mediate and arbitrate in 

disagreements between national supervisors, and prevent them from implementing 

EU rules in an incorrect or inappropriate way. They will also facilitate the work of 

colleges of supervisors, a vital aspect of policy for cross-border groups.  

The fourth chapter describes the Czech system of financial supervision. It 

concentrates to supervision over credit institutions, capital market, insurance maket, 
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conglomerates and also with unauthorised firms. Firms and individuals can 

only conduct regulated financial services activities in the Czech Republic if they are 

authorised by Czech National Bank. Everyone can check the register on Czech 

National Bank websites to ensure the financial services firm is authorised or registred. 

This part also examines an intent of act regulating supervision over the financial 

market. The aim of this intent is to ensure a consistent regulation of procedures of 

the Czech National Bank.

The Czech National Bank is a supervisory authority of the financial market in 

the Czech Republic. It supervises the banking sector and credit unions, the capital 

market, the insurance market, bureau-de-change and payment system institutions. 

The Czech National Bank regulates, supervises and, when appropriate, issues 

penalties for non-compliance with these rules.

One part of this chapture is dedicated to alternative dispute resolution body in 

financial market area that is financial ombudsman in the Czech Republic. ADR is now 

also very popular in the European union. EU is proposing new legislation to help 

consumers solve their disputes out of court. Action at EU level will ensure that 

consumers in all EU countries benefit from the same level of protection and have the 

same access to out-of-court dispute resolution entities. The rules on ADR will ensure 

that consumers can turn to quality alternative dispute resolution entities for all kinds 

of contractual disputes that they have with traders – no matter what they purchased 

and whether they purchased it inline or offline. According to the ODR Regulation, an 

EU-wide online platform will be set up for handling consumer disputes that arise from 

online transactions.

Chapter Five is subdivided into three parts. Part One describes system of 

financial market supervision in United Kingdom, Part Two in France, Part Three in 

the Slovak Republic. Each part mentions financial market supervisory authorities and 

its powers. I also tried to compare systems of supervision, show similarities and 

differences between systems in compared countries.
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From April 2013 onwards financial services regulation in the UK is operating a 

twin peaks approach. There are 2 new financial regulators which replace The 

Financial Services Authority (FSA) – The Financial Conduct Authority (FCA) and The 

Prudential Regulation Authority (PRA). The FCA is responsible for ensuring the UK´s 

financial markets function well, for the conduct supervision of all UK-based financial 

services firms. The PRA is responsible for the prudential regulation and supervision 

of banks, building societies, credit unions, insurers and major investment firms.

In France is also operated a twin peaks approach. The financial supervisory 

authorities are Autorité des marchés financiers (AFM) and Autorité de contrôle 

prudentiel (ACP). AMF was established by the Financial Security Act. It was formed 

from the merger of the Commission des opérations de bourse, the Conseil des 

marchés financiers and the Conseil de discipline de la gestion financière. AFM 

comprises a Board, Enforcement Committee and specialised and consultative 

commissions. AMF is competent to supervise corporate finance activities and 

disclosures, collective investment funds, market and infrastructure, investment firms, 

credit institutions authorised to provide investment services, management companies 

and financial investment advisers. ACP monitors activities of banks and insurance 

undertakings. It was founded in 2010 by merging the French Banking Commission, 

the Mutual Insurance Supervisory Authority and the Committee credit institutions and 

investment firms.  

From January 2006 the National Bank of Slovakia supervises financial market 

in Slovakia. The Financial Market Authority was dissolved and its powers were 

transferred to the National Bank of Slovakia. The supervision includes on-site and 

off-site inspections, deciding on applications for grant of permissions, consents as 

well as imposing sanctions and remedial measures.

Conclusion is drawn in Chapter Six. I tried my hand at a brief evaluation of 

supervision over the financial market. I show some imperfections in the system of 

financial market supervision and also in financial market legislation.
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Disertační práce se zabývá otázkou dohledu nad finančním trhem a jeho 

právním rámcem. Toto téma jsem si vybrala, protože mě problematika finančního 

trhu velice zajímá. Cílem této práce je seznámit čtenáře s aktuální situací dohledu 

nad finančním trhem v České republice, na evropské úrovni a ve třech členských 

státech Evropské unie, tj. Velké Británii, Francii a na Slovensku.

První kapitola disertační práce uvádí čtenáře do tématu.

Druhá kapitola definuje jednotlivé pojmy, se kterými práce pracuje jako je 

finanční trh, dohled, kontrola apod. Tato kapitola tvoří teoretickou část práce.

 Třetí kapitola rozebírá aktuální právní úpravu finančního trhu a dohledu nad 

finančním trhem na evropské úrovni. V roce 2010 byla schválena nová struktura 

dohledu na evropské úrovni vycházející se závěrů De Larosièrovy zprávy z listopadu 

2008. Na počátku roku 2011 byly ustaveny Evropská rada pro systémová rizika a 

Evropský systém orgánů dohledu. Cílem nově vytvořených orgánů by mělo být 

zajištění efektivního dohledu nad finančním trhem v Evropské unii. Evropská rada 

pro systémová rizika bude odpovědná za monitorování potenciálních rizik 

ohrožujících stabilitu finančního trhu. V případě nutnosti může vydat varování nebo 

může vydat doporučení pro uložení nápravného opatření, jejichž implementaci bude 

monitorovat. Evropský systém orgánů dohledu bude koordinovat práci národních 

orgánů dohledu za účelem zajištění souvislého výkonu dohledu. Nové orgány budou 

mít pravomoc mediace a budou rozhodovat spory mezi národními orgány dohledu a 

taktéž je upozorní, pokud by implementovaly nesprávně evropská pravidla. Dále pak 

jejich úloha tkví v usnadnění práce kolegií dohlížitelů.

Čtvrtá kapitola disertační práce se zabývá uspořádáním dohledu nad 

finančním trhem v České republice. Zahrnuje dohled nad úvěrovými institucemi, 

kapitálovým trhem, pojistným trhem, finančními konglomeráty a neoprávněným 
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Právnické osoby i jednotlivci mohou vykonávat regulované aktivity za 

předpokladu, že disponují povolením k činnosti od České národní banky. Zda daný 

subjekt má oprávnění či nikoli je možné ověřit v registru České národní banky, který 

je veřejně přístupný na jejich internetových stránkách. Zároveň je v této části 

disertační práce pojednáno o novém zákoně o dohledu nad finančním trhem, který 

sice zatím nebyl předložen, ale existuje věcný záměr, ze kterého bude vycházet. 

Tento zákon by měl zajistit jednotný postup České národní banky při výkonu dohledu 

nad finančním trhem.

Česká národní banka je orgánem dohledu nad finančním trhem v České 

republice. Vykonává dohled nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, 

kapitálovým trhem, pojistným trhem, směnárnami a platebními institucemi. Česká 

národní banka reguluje, dohlíží a popřípadě postihuje dohlížené subjekty, pokud 

porušují stanovená pravidla.

Jedna podkapitola je věnována orgánu mimosoudního řešení sporů na 

finančním trhu a tím je v České republice Finanční arbitr. Mimosoudní řešení sporů je 

velice aktuálním tématem rovněž na evropské úrovni. Evropská komise přišla 

s návrhy, které mají za cíl usnadnit spotřebitelům řešit mimosoudními prostředky 

jejich spory s obchodníky. Iniciativa na úrovni Evropské unie zajistí, aby všichni 

retailoví klienti v celé Evropské unii mohli z těchto pravidel benefitovat ze stejné 

úrovně ochrany a měli stejný přístup k mimosoudním prostředkům řešení sporů. ADR 

pravidla stanovené ve směrnici zajistí, že se retailoví klienti budou moci obrátit na 

mimosoudní orgány řešení sporů z veškerých sporů, které mají s obchodníky 

nehledě na to, co si koupili a zda to koupili přes internet či nikoli. Podle nařízení ODR 

bude vytvořena evropská platforma pro řešení sporů mezi spotřebiteli a obchodníky 

z operací provedených přes internet.   

Pátá kapitola disertační práce je rozdělena na tři části. První popisuje 

uspořádání dohledu nad finančním trhem ve Velké Británii, část druhá ve Francii a 

část třetí na Slovensku. Každá část zmiňuje příslušné orgány dohledu a jejich 

pravomoci. Pokusila jsem se rovněž provést komparaci jednotlivých sledovaných 
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nad finančním trhem, ukázat, co mají společného a v čem se liší.

Od dubna 2013 se ve Velké Británii uplatňuje model dohledu twin peaks. Jsou 

zde dva orgány dohledu, které nahradily FSA, a to Úřad pro finanční etiku (FCA) a 

Úřad pro obezřetný dohled (PRA). FCA je odpovědné za správné fungování 

finančního trhu a vykonává dohled nad pravidly jednání. PRA vykonává dohled nad 

obezřetným podnikáním bank, družstevních záložen, pojišťoven a velkých 

investičních firem.

Ve Francii se rovněž uplatňuje model dohledu twin peaks. Orgány dohledu 

jsou AFM a ACP. AFM bylo ustaveno zákonem o finanční bezpečnosti. Bylo 

vytvořeno sloučením Burzovní komise, Radou pro finanční trhy a Radou pro finanční 

řízení. AFM je tvořeno představenstvem, sankční komisí, speciálními a 

konzultativními komisemi. AFM dohlíží fondy kolektivního investování, trh a jeho 

infrastrukturu, úvěrové instituce když poskytují investiční služby, finanční poradce. 

ACP monitoruje aktivity bank a pojišťoven. ACP bylo vytvořeno v roce 2010 

sloučením bankovní komise, orgánu dohledu v pojišťovnictví a komise pro úvěrové 

instituce a investiční společnosti.

Na Slovensku je od ledna 2006 orgánem dohledu Slovenská národní banka. 

Úřad pro finanční trh byl k 1.1.2006 zrušen a jeho pravomoci byly přesunuty na 

Slovenskou národní banku. Výkon dohledu na Slovensku zahrnuje kontroly na místě 

a dohled na dálku, rozhodování o povoleních k činnosti, udělování souhlasů a dále 

pak ukládání pokut a opatření k nápravě.

Šestá kapitola disertační práce obsahuje je nazvána závěr. Snažila jsem se 

v ní shrnout a zhodnotit uspořádání dohledu nad finančním trhem. Zároveň zde 

poukazuji na některé nedostatky, které se vyskytují jak v oblasti regulace finančního 

trhu, tak v modelech uspořádání dohledu.
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Souhrn:

Disertační práce „Dohled nad finančním trhem“ se zabývá organizací a 

strukturou dohledu nad finančním trhem v České republice a možnou podobou 

připravovaného zákona o dohledu nad finančním trhem. Zkoumá vliv nových 

evropských orgánů dohledu na výkon dohledu prováděný členskými státy na národní 

úrovni. Práce dále rozebírá organizaci dohledu ve vybraných státech Evropské unie, 

a to ve Velké Británii, Francii a na Slovensku.

Summary:

Thesis “Financial Market Supervision“ concerns organization and structure of 

the financial market supervision in the Czech republic and analyses the possible 

semblance of the new Act on Financial Market Supervision. It explores the influence 

of new European supervisory authorities on financial market supervision exercised by 

national supevisory authorities. It also deals with the structure of financial market 

supervision in some member states of the European union such as United Kingdom, 

France and Slovakia.

Klíčová slova:

dohled nad finančním trhem, finanční trh, orgán dohledu

Key words:

financial market supervision, financial market, financial market supervisor
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