
Abstrakt:

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 



podnikáním. 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 



systémů dohledu 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.


