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Úvod 
 

Finanční sektor prochází v současné době významnými změnami. Tím nemám 

na mysli jen změny ekonomické mající vliv na nástroje finančního trhu, ale zejména změny 

v právní úpravě jednotlivých institutů z oblasti finančního práva. Od svého vzniku 

po roce 1989 prošel český kapitálový trh velmi dynamickým vývojem. Zpočátku naléhavá 

potřeba vytvořit základní platformu, na níž se bude střetávat nabídka a poptávka 

po investičních nástrojích mezi subjekty na kapitálovém trhu působícími, nemohla zabránit 

následkům způsobeným rychlostí tvorby související právní úpravy. Jedním z trendů současné 

doby je  jednak vytváření základních koncepcí fungování kapitálového trhu na celoevropské 

úrovni a v této souvislosti také neustálé zdokonalování vnitrostátní právní úpravy. 

 

Cílem mojí rigorózní práce je přehledně zmapovat systém dohledu České národní 

banky nad poskytováním investičních služeb. V rámci mojí analýzy poskytování investičních 

služeb vystupují do popředí dvě určující kategorie, jejichž definování považuji za nezbytné 

pro následující výklad. První kategorii tvoří jednotlivé subjekty; tj. vzhledem k širokému 

okruhu subjektů, které vystupují v pozici poskytovatelů služeb (nejen investičních) 

na kapitálovém trhu, jsem se ve svém výkladu zaměřila pouze na ty subjekty kapitálového 

trhu, které se zabývají poskytováním investičních služeb (tj. na obchodníky s cennými papíry, 

investiční zprostředkovatele a vázané zástupce). Druhou určující kategorii pak tvoří konkrétní 

investiční služby, kterými se výše uvedení poskytovatelé investičních služeb zabývají. 

Za účelem analýzy a následného vyhodnocení jednotlivých poskytovatelů investičních služeb 

na kapitálovém trhu jsem se v souvislosti s poskytovanými investičními službami zaměřila 

pouze na ty z hlavních investičních služeb, které jsou společné výše uvedeným 

poskytovatelům investičních služeb (tj. i) přijímání a předávání pokynů týkajících se 

investičních nástrojů a ii) investiční poradenství týkající se investičních nástrojů) a 

na navazující investiční služby doplňkové (i) poskytování úvěru nebo půjčky zákazníkovi 

za účelem umožnění obchodu s investičními nástroji, na němž se poskytovatel úvěru nebo 

půjčky podílí a ii) poskytování investičních doporučení a analýz investičních příležitostí nebo 

podobných obecných doporučení týkajících se obchodování s investičními nástroji). 

Domnívám se, že s použitím výše uvedené kategorizace subjektů a služeb je dosaženo 

přehledné struktury této práce, a v důsledku toho i komparability činnosti jednotlivých výše 

uvedených typů subjektů působících na finančním trhu. 
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Mojí snahou bude neomezit se pouze na českou právní úpravu, ale zhodnotit také 

dopady jednotlivých významných směrnic a nařízení Evropského společenství z oblasti 

regulace a dohledu do našeho právního řádu. Východiskem pro vypracování rigorózní práce 

pro mě bude pojetí autorů zabývajících se oblastí investic na jedné straně a praktická stránka 

činnosti poskytovatelů investičních služeb na kapitálovém trhu na straně druhé. 

 

První kapitola této práce se zaměří zejména na definování a popis klíčových institucí, 

které vystupují v pozici poskytovatelů investičních služeb na kapitálovém trhu (obchodník 

s cennými papíry, investiční zprostředkovatel a vázaný zástupce) a stanovení požadavků 

na odbornost osob, které činnost pro poskytovatele investičních služeb fakticky vykonávají. 

Potřeba definovat jednotlivé výše uvedené klíčové instituce je ztížena skutečností, že platná 

právní úprava neuvádí taxativní výčet poskytovatelů investičních služeb na kapitálovém trhu 

a jejich vymezení je tak věcí výkladu právních norem v jejich souvislostech. Rozsáhlá část 

první kapitoly je věnována zkoumání povahy peněžních prostředků, které zákazník za účelem 

investičního obchodování svěřuje obchodníkovi s cennými papíry. V další části první kapitoly 

se budu zabývat vybranými druhy investičních služeb, které jsou společné oběma typům 

poskytovatelů investičních služeb na kapitálovém trhu. Závěr kapitoly je pak věnován 

exkurzu do investičních nástrojů, s nimiž se na kapitálovém trhu obchoduje. 

 

Ve druhé kapitole se budu zabývat institucionálním a právním rámcem dohledu 

nad kapitálovým trhem. Součástí této kapitoly bude popis právní úpravy zejména s důrazem 

na koncepci Basel, směrnici CRD a rámcovou směrnici MiFID s cílem vyhodnotit jejich 

dopad do českého právního řádu. 

 

Třetí kapitola shrnuje pravidla činnosti poskytovatelů investičních služeb (s důrazem 

na požadavek odborné péče) a související praktiky, které za určitých podmínek mohou být 

v rozporu s těmito pravidly (churning a pobídky). Pravidla činnosti poskytovatele investičních 

služeb vnímám jako obecný předpoklad provozování činnosti takového subjektu s odbornou 

péčí, který je však realizován až skutečností, že subjekt poskytuje investiční služby 

obezřetným způsobem. 

 

Obezřetným poskytováním investičních služeb se budu následně zabývat v kapitole 

čtvrté. Tato tzv. obezřetnostní pravidla tvoří soubor organizačních a věcných předpokladů 
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činnosti OCP, mezi něž řadíme řídící a kontrolní systém, postupy pro zjišťování a řízení střetu 

zájmů, opatření k ochraně vnitřních informací a opatření k předcházení manipulaci s trhem. 

 

Pátá kapitola je pak jakýmsi vyústěním předchozích dvou kapitol, na něž tato logicky 

navazuje. Poskytovatel investičních služeb je povinen dodržovat pravidla jednání 

se zákazníky, kteří jsou cílovým článkem řetězce při iniciaci zájmu k poskytované investiční 

službě. Cílem této kapitoly je tak představení zákazníka a jeho potřeb, popis akvizičního 

procesu, seznámení s předpoklady splnění informační povinnosti poskytovatelem investičních 

služeb ve vztahu k zákazníkovi a se způsobem vyžadování informací od zákazníka až 

po samotnou realizaci smluvního vztahu, jejímž obsahem je provádění pokynů zákazníka 

na kapitálovém trhu. 

 

Kapitola šestá bude věnována výkonu dohledu České národní banky 

nad poskytovateli investičních služeb. Pro tento účel budu definovat jednak pojmy regulace 

a dohled, dále pak pojmy dohled a dozor v komparaci s anglickým pojmem „supervision“, 

a následně i jednotlivé způsoby výkonu dohledu (on-site, off-site). V dalších částech kapitoly 

rozeberu důsledky vykonané kontroly, zejména protokol o kontrole, jehož obsahem jsou 

kontrolní zjištění, a následný fakultativní postih poskytovatele investičních služeb pro případ 

porušení jeho povinnosti, tj. řízení o námitkách a správní řízení. 

 

Ve své rigorózní práci vycházím jednak z běžně dostupné odborné právnické 

a ekonomické literatury, právní úpravy Evropských společenství, platné tuzemské právní 

úpravy a relevantních historických právních předpisů, tuzemských i zahraničních seminářů, 

odborných periodik, denního tisku a internetových stránek. 

 

 



 9 

1. Poskytovatelé investičních služeb na kapitálovém trhu 
 

Klíčové instituce, které na finančním trhu působí, neustále posilují svoji roli. Jejich 

vliv dopadá nejen do oblasti kapitálového trhu, ale také do sektoru bankovních služeb, 

na jejichž poli některé z těchto institucí přímo působí. Předpokladem zdravého vývoje 

ekonomiky, je stabilita finančního trhu. Potřeba regulace a dohledu poskytovatelů 

investičních služeb na kapitálovém trhu vyplývá ze snahy o dosažení jednoho z primárních 

cílů, kterým je finanční stabilita1. Důvody, pro které je oblast dohledu nad poskytovateli 

investičních služeb působících na kapitálovém trhu zkoumána a vyhodnocována, je jejich 

neustále se zvyšující počet, a tím i význam pro finanční trh, což má v konečném důsledku vliv 

právě na finanční stabilitu v jejím celku.2 

 

Platná právní úprava České republiky definuje účastníky kapitálového trhu 

v ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a 

o změně a doplnění dalších zákonů (dále také „ZDKT“ nebo „zákon o dohledu v oblasti 

kapitálového trhu“). Jsou jimi zejména: 

§ poskytovatel služeb na kapitálovém trhu, 

§ investor na kapitálovém trhu, 

§ emitent cenných papírů, 

§ osoby zavázané z těchto cenných papírů, 

§ vlastník cenných papírů, 

§ emitent a majitel jiného investičního nástroje. 

 

Výčet účastníků kapitálového trhu v definici obsažené v zákoně o dohledu v oblasti 

kapitálového trhu není tedy taxativním výčtem a mohou být za ně považovány i jiné osoby. 

 

Poskytovatelem služeb na kapitálovém trhu se podle ustanovení § 5 odst. 2 ZDKT 

rozumí: 

§ obchodník s cennými papíry, 

§ zahraniční obchodník s cennými papíry, který poskytuje na území České 

republiky investiční služby prostřednictvím pobočky, 

                                                
2 Šťastný E.: Modely dohledu nad jednotným finančním trhem v Evropské unii. Disertační práce. Univerzita 
Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2011, s. 7. 
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§ osoba provádějící přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních 

nástrojů za podmínek stanovených zvláštním zákonem3, 

§ institucionální investor, 

§ depozitář, 

§ organizátor regulovaného trhu, 

§ osoba provádějící vypořádání obchodů s cennými papíry, 

§ centrální depozitář, 

§ Česká národní banka v rozsahu vedení evidence cenných papírů. 

 

Poskytovatelem investičních služeb se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která 

je podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále také „ZPKT“ 

nebo „zákon o podnikání na kapitálovém trhu“) oprávněna poskytovat některou z hlavních, 

případně doplňkových investičních služeb. Poskytovatelem investičních služeb může být 

obchodník s cennými papíry (Hlava II, § 5 a násl. ZPKT), investiční zprostředkovatel (Hlava 

V, § 29 a násl. ZPKT) a vázaný zástupce (Hlava VI, § 32a a násl. ZPKT). 

 

Vzhledem k tomu, že cílem této práce je zhodnotit poskytování investičních služeb, 

jakožto určitého výseku činnosti poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu, bude moje další 

zkoumání zaměřeno právě a jen na poskytovatele investičních služeb na kapitálovém trhu 

ve smyslu zákona o podnikání na kapitálovém trhu. V souladu se smyslem definice 

investičních služeb zakotvené v § 4 ZPKT jsem se zaměřila na činnost obchodníků s cennými 

papíry (dále také „OCP“ nebo „obchodník“), investičních zprostředkovatelů (dále také „IZ“ 

nebo „zprostředkovatel“) a vázaných zástupců (dále také „VZ“). 

 

1.1. Obchodník s cennými papíry 
 

O obchodnících s cennými papíry4 pojednává hlava II, § 5 a násl. ZPKT. Obchodník 

s cennými papíry je právnická osoba, která poskytuje investiční služby na základě povolení 

České národní banky k činnosti obchodníka s cennými papíry. 

                                                
3 Viz § 29 a násl. ZPKT. 
4 V angloamerickém prostředí se pro osobu obchodníka s cennými papíry používá pojem broker, jehož náplní 
činnosti je správa investičních prostředků podle pokynů zákazníka na jeho individuálním účtu s možností 
výkonu volné dispozice zákazníkem nad těmito prostředky; nebo dealer, který provádí obchody na svůj vlastní 
účet a nese plnou odpovědnost za své obchody i veškerá rizika (včetně rizika ztráty). 
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Obchodník s cennými papíry je podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu 

oprávněn poskytovat všechny hlavní5 a doplňkové6 investiční služby uvedené v § 4 ZPKT. 

 

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

finančních nástrojů, o změně směrnice Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení směrnice Rady 93/22/EHS (dále také „směrnice 

MiFID“)7 a směrnice Komise 2006/73/ES ze dne 10. srpna 2006, kterou se provádí směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokud jde o organizační požadavky a provozní 

podmínky investičních podniků a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice (dále také 

„směrnice ID“)8 rozumí subjektem finančního trhu v oblasti poskytování investičních služeb 

investiční podnik (investment firm9). Takovým investičním podnikem je i obchodník 

s cennými papíry v pojetí českého práva, který poskytuje investiční služby (investment 

services) uvedené v § 4 ZPKT na základě povolení České národní banky k činnosti 

obchodníka s cennými papíry. Česká národní banka udělí takové povolení pouze akciové 

společnosti, jež vydává akcie na jméno, ať už v listinné či zaknihované podobě, nebo 

společnosti s ručením omezeným. Podmínkou vydání povolení k činnosti obchodníka 

s cennými papíry Českou národní bankou je existence skutečného sídla v České republice 

(dále také „ČR“). 

 

Ustanovení § 6 odst. 1 ZPKT upravuje, kromě bankovního obchodníka s cennými 

papíry, také obchodníka s cennými papíry, který není bankou, a nepodléhá tudíž úpravě 
                                                
5 Mezi hlavní investiční služby řadíme: a) přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, b) 
provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníka, c) obchodování s investičními nástroji 
na vlastní účet, d) obhospodařování majetku zákazníka, je-li jeho součástí investiční nástroj, na základě volné 
úvahy v rámci smluvního ujednání, e) investiční poradenství týkající se investičních nástrojů, f) provozování 
mnohostranného obchodního systému, g) upisování nebo umisťování investičních nástrojů se závazkem jejich 
upsání, h) umisťování investičních nástrojů bez závazku jejich upsání. 
6 Doplňkovými investičními službami jsou: a) úschova a správa investičních nástrojů včetně souvisejících 
služeb, b) poskytování úvěru nebo půjčky zákazníkovi za účelem umožnění obchodu s investičním nástrojem, na 
němž se poskytovatel úvěru nebo půjčky podílí, c) poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové 
strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo 
převodů podniků, d) poskytování investičních doporučení a analýz investičních příležitostí nebo podobných 
obecných doporučení týkajících se obchodování s investičními nástroji, e) provádění devizových operací 
souvisejících s poskytováním investičních služeb, f) služby související s upisováním nebo umisťováním 
investičních nástrojů, g) služba obdobná investiční službě, která se týká majetkové hodnoty, k níž je vztažena 
hodnota investičního nástroje uvedeného v § 3 odst. 1 písm. g) až k)6 a která souvisí s poskytováním investičních 
služeb. 
7 Směrnice MiFID bývá označována také jako „rámcová směrnice“ nebo „směrnice o trzích finančních nástrojů“. 
8 Směrnice ID bývá označována také jako „implementační směrnice“ nebo „prováděcí směrnice“. 
9 Investičním podnikem se rozumí právnická osoba, jejímž obvyklým předmětem činnosti či podnikání 
je poskytování jedné nebo více investičních služeb třetí osobě nebo provádění jedné nebo více investičních 
činností na profesionálním základě. Členské státy mohou do definice investičních podniků zahrnout i podniky, 
které nejsou právnickými osobami za podmínek uvedených v čl. 4 odst. 1 směrnice MiFID. 
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obsažené v zákoně č. 21/1992 Sb., o bankách (dále také „ZoB“ nebo „zákon o bankách“).10 

Předmětem posuzování žádosti právnické osoby o vydání povolení k činnosti obchodníka 

s cennými papíry jsou nejen návrhy pravidel jednání obchodníka s cennými papíry 

se zákazníky (conduct of business rules) a obezřetnostních pravidel (prudential rules) 

pro poskytování investičních služeb, ale rovněž základna vnitřních předpisů (internal rules), 

upravujících činnost obchodníka s cennými papíry po formální stránce. Vnitřní předpisy 

právnické osoby shrnují vnitřní zásady právního subjektu v oblasti organizační struktury, 

výkonu vnitřní kontroly a v oblasti komunikace poskytovatele investičních služeb 

se zákazníkem. Spolupracuje-li obchodník s některým investičním zprostředkovatelem, musí 

upravit také postavení těchto spolupracujících subjektů. 

 

Regulace v oblasti investičních služeb na území ČR se v plném rozsahu týká 

bankovních11 i nebankovních12 obchodníků s cennými papíry, v omezené míře pak regulace 

v této oblasti na našem území dopadá i na pobočky obchodníků s cennými papíry ze zemí 

Evropského hospodářského prostoru (dále také „EHP“). Cílem je, aby povolení k činnosti 

obchodníka s cennými papíry získala pouze právnická osoba, která splňuje náročné 

požadavky na odbornost, disponuje přiměřeným organizačním a technickým zázemím 

a kapitálovým vybavením. Snahou regulátora ve vztahu k subjektům typu OCP je dosažení 

co nejvyššího stupně ochrany investorů a tržní transparence13.  

 

1.1.1. Povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry 
 

Do 1. 4. 2006 rozhodovala o udělení povolení k činnosti OCP Komise pro cenné 

papíry (dále také „KCP“) společně s Českou národní bankou (dále také „ČNB“). 

Od 1. 4. 2006 uděluje povolení k činnosti OCP pouze ČNB ve správním řízení zahájeném na 

žádost. Platnost uděleného povolení není časově omezena. Náležitosti žádosti o povolení 

k činnosti OCP jsou uvedeny v Příloze č. 2 vyhlášky č. 233/2009 Sb. o žádostech, 

schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti 

osob a o minimální výši finančních zdrojů poskytovaných pobočce zahraniční banky 

(dále také „vyhláška o žádostech“). Obsahem takové žádosti o povolení k činnosti jsou údaje 

                                                
10 Hlavním kritériem pro rozdělení obchodníků s cennými papíry na bankovní a nebankovní subjekty 
je skutečnost, zda obchodníkovi byla Českou národní bankou přiznána bankovní licence, či nikoliv. 
11 Podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. 
12 Podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. 
13 Kapitola II, Oddíl 3 směrnice MiFID. 
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o správním orgánu, kterému se žádost o povolení k činnosti podává, identifikace žadatele 

a údaj, zda se jedná o novou žádost o povolení nebo o změnu stávajícího povolení (včetně 

údajů o žadateli – kapitál, činnosti, personální propojení osob s kvalifikovanou účastí 

na žadateli s jinými právnickými osobami, číslovaný seznam příloh) a prohlášení 

o pravdivosti, aktuálnosti a úplnosti údajů uvedených v žádosti. Součástí uděleného povolení 

je výčet hlavních a doplňkových investičních služeb, které je obchodník s cennými papíry 

oprávněn poskytovat, přičemž podmínkou je udělení povolení k alespoň jedné hlavní 

investiční službě.14 

  

OCP je rovněž nad rámec ustanovení § 4 ZPKT oprávněn vykonávat další 

podnikatelské služby, které jsou uvedeny v § 6a odst. 2 a 3 ZPKT. Další podnikatelská 

činnost OCP, na něhož dopadají podmínky o počátečním kapitálu uvedené v § 8a odst. 1 až 3 

ZPKT, může spočívat pouze v poskytování dalších služeb na finančním trhu (například 

činnost vztahující se ke stavebnímu spoření, penzijnímu připojištění, směnárenské činnosti 

a další), nebo v provozování podnikatelské činnosti spočívající v činnosti přímo související se 

správnou vlastního majetku. S ohledem na poskytované služby je OCP podle § 8a ZPKT 

povinen udržovat odpovídající výši počátečního kapitálu (initial capital). Podmínkou 

provozování další podnikatelské služby je předchozí zaregistrování příslušné podnikatelské 

činnosti u ČNB. Podmínky a postup vydání osvědčení o registraci za účelem výkonu další 

podnikatelské činnosti OCP a jeho zrušení upravuje § 6a odst. 4 až 7 ZPKT. 

 

OCP je oprávněn zvolit si právní formu akciové společnosti nebo může být společností 

s ručením omezeným. 

 

K 1. 1. 2014 působilo v České republice celkem 64 obchodníků s cennými papíry15, 

z toho 27 bankovních obchodníků a 37 nebankovních obchodníků.16  

 

 

1.1.2. Povaha svěřených peněžních prostředků 
 

                                                
14 Kotásek J., Pokorná J., Raban P. a kol.: Kurs obchodního práva. Právo cenných papírů. 4. vydání. 
C. H. BECK, 2005, s. 228. 
15 Počet všech OCP, kteří na českém trhu k 1. 1. 2014 působili, zahrnuje i pobočky zahraničních obchodníků 
s cennými papíry. 
16 https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB24.SUBJECTS_COUNTS_2 
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Domnívám se, že jedním z významných předpokladů pro odlišení obchodníka 

s cennými papíry, ať už bankovního nebo nebankovního, od subjektu typu banky, 

je  právní povaha peněžních prostředků, které zákazník (v případě OCP), resp. klient 

(v případě banky) danému finančnímu subjektu přenechává. V této souvislosti budu 

zkoumat otázku, zda takové peněžní prostředky svěřené zákazníkem poskytovateli 

investičních služeb jsou či nejsou vkladem ve smyslu zákona o bankách. Ustanovení § 2 

odst. 1 písm. h) ZPKT uvádí, že „majetkem zákazníka nejsou vklady podle zákona 

upravujícího činnost bank, o kterých účtuje obchodník s cennými papíry, který je bankou 

nebo pobočkou zahraniční banky“. Pokud jde o povahu smluvního vztahu v souvislosti 

s přijetím peněžních prostředků od zákazníka obchodníkem s cennými papíry za účelem 

obchodování, domnívám se, že nepůjde o vklad ve smyslu § 1 odst. 2 písm. a) ZoB.  

Podle mého názoru nerozhoduje o povaze přijatých peněžních prostředků skutečnost, 

zdali jsou přijaty bankovním či nebankovním obchodníkem s cennými papíry, 

ale skutečnost, zdali obchodník přijal tyto peněžní prostředky v souvislosti s činností 

vykonávanou na základě bankovní licence (přijetí vkladu od klienta), nebo na základě 

povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry (poskytování jedné či více investičních 

služeb). V případě nebankovního obchodníka je povaha těchto prostředků jednoznačná; 

nebankovní obchodník, jakožto držitel povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry, 

přijímá od zákazníka peněžní prostředky za účelem obchodování, které mají vždy 

povahu zákaznického majetku. Složitější situace však nastává u bankovního 

obchodníka, který je držitelem bankovní licence a povolení k činnosti obchodníka s 

cennými papíry zároveň. Domnívám se, že pokud bankovní obchodník přijímá peněžní 

prostředky od klienta z titulu bankovní licence, budou mít takové prostředky povahu 

vkladu. Naopak bude-li tentýž bankovní obchodník přijímat peněžní prostředky 

od zákazníka z titulu povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry, budou mít tyto 

peněžní prostředky povahu zákaznického majetku. 

 

Odpověď na otázku vztahující se k povaze peněžních prostředků svěřených 

zákazníkem bankovnímu či nebankovnímu obchodníkovi s cennými papíry dávají v prvé řadě 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/9/ES ze dne 3. března 1997 o systémech 

pro odškodnění investorů17 (dále také „směrnice o systémech pro odškodnění investorů“) 

a směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/19/ES ze dne 30. května 1994 o systémech 

                                                
17 Directive 97/9/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 3 March 1997 on 
investor-compensation schemes. 
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pojištění vkladů18 (dále také „směrnice o systémech pojištění vkladů“). Bod 9 Preambule 

směrnice o systémech pro odškodnění investorů říká, že investiční podnik, který je úvěrovou 

institucí oprávněnou poskytovat investiční služby (v českém pojetí bankovní obchodník 

s cennými papíry), se musí povinně účastnit systému pro odškodnění investorů, pokud jde 

o jejich investiční operace19. Na druhé straně však směrnice o systémech pro odškodnění 

investorů uvádí, že není nezbytné po takovém investičním podniku požadovat, aby se účastnil 

dvou různých systémů, pokud jeden systém splňuje požadavky směrnice o systémech 

pro odškodnění investorů i směrnice o systémech pojištění vkladů20. Směrnice o systémech 

pro odškodnění investorů doznává, že povaha peněžních prostředků svěřených zákazníkem 

investičnímu podniku, který je úvěrovou institucí oprávněnou poskytovat investiční služby, 

může být v určitých případech složitá. Pro rozlišení mezi vklady, na které se vztahuje 

směrnice o systémech pojištění vkladů, a penězi drženými v souvislosti s investičními 

operacemi, na které se vztahuje směrnice o systémech pro odškodnění investorů, dává 

směrnice takové řešení, že by členským státům mělo být umožněno stanovit, která z obou 

směrnic se bude vztahovat na takovéto pohledávky21. Čl. 2 odst. 3 směrnice o systémech 

pro odškodnění investorů opravňuje členský stát, aby pro každou pohledávku vůči 

investičnímu podniku, který je úvěrovou institucí, na kterou by se v daném členském státě 

vztahovala jak směrnice o systémech pro odškodnění investorů, tak směrnice o systémech 

pojištění vkladů, určil systém podle jedné z těchto směrnic, jak to bude považovat za vhodné. 

Žádná pohledávka však nesmí být podle těchto směrnic odškodněna více než jednou.22 Podle 

mého názoru předkládají výše uvedená ustanovení směrnice řešení, zda peněžní 

prostředky svěřené zákazníkem, resp. klientem bankovnímu obchodníkovi, jsou, 

či nejsou vkladem. Ze směrnice o systémech pro odškodnění investorů vyplývá povinná 

účast bankovního obchodníka v systému odškodnění investorů, avšak rovněž je dána 

pravomoc členského státu rozhodnout o tom, jaký systém odškodnění investorů zvolí 

                                                
18 Directive 94/19/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 30 March 1994 on 
deposit-guarantee schemes. 
19 ... „credit institution must also be required to belong to an investor-compensation scheme to cover its 
investment business“ ... 
20 ... „it is not necessary to require such a credit institution to belong to two separate schemes where a single 
scheme meets the requirements both of this Directive and of Directive 94/19/EC of the European Parliament and 
of the Council of 30 May 1994 on deposit-guarantee schemes“ ... 
21 ... „in the case of investment firms which are credit institutions it may in certain cases be difficult to 
distinguish between deposits covered by Directive 94/19/EC and money held in connection with investment 
business;“ ... „Member States should be allowed to determine which Directive shall apply to such claims“ ... 
22 „Any claim under paragraph 2 on a credit institution which, in a given Member State, would be subject both 
to this Directive and to Directive 94/19/EC shall be directed by that Member State to a scheme under one or 
other of those Directives as that Member State shall consider appropriate. No claim shall be eligible for 
compensation more than once under those Directives.“ 
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jako nejvhodnější v případech, kdy jeden systém splňuje požadavky obou výše 

uvedených směrnic. Z uvedených tvrzení dovozuji, že volba právní povahy peněžních 

prostředků svěřených zákazníkem, resp. klientem, je v kompetenci členského státu. 

Pouze Česká republika je oprávněna jednoznačně vymezit, zdali peněžní prostředky 

svěřené bankovnímu obchodníkovi podléhají systému pro odškodnění investorů (tedy 

Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry), nebo systému pojištění vkladů (tedy 

Fondu pojištění vkladů). Bude-li náhrada plynout z Fondu pojištění vkladů, bude 

se jednat o vklad ve smyslu ustanovení § 1 odst. 2 písm. a) ZoB, naopak bude-li 

odškodnění investorů hrazeno Garančním fondem obchodníků s cennými papíry, půjde 

o zákaznický majetek ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. h) ZPKT. 

 

Ve smyslu ustanovení § 1 odst. 2 písm. a) ZoB se vkladem rozumějí „svěřené peněžní 

prostředky, které představují závazek vůči vkladateli na jejich výplatu“.23  Typickým znakem 

vkladu je předem stanovený výnos (nemusí být stanoven v absolutní výši, může se odvíjet 

od určité veličiny, např. referenční či diskontní sazby, může tak dle smluvních podmínek 

podléhat slosování – například u výherních vkladních knížek), podstatné však je, že výnos 

vložených peněžních prostředků je nezávislý na hospodářském výsledku příjemce vkladu. 

Toto je základní odlišnost postavení majitele účtu ve vztahu k bankovnímu portfoliu 

od postavení investora ve vztahu k investičním či podílovým fondům24; v tomto případě totiž 

právní úprava hovoří o investičních nástrojích za ně nabytých. Domnívám se, 

že u bankovního obchodníka budeme odlišovat dvojí situaci; za prvé je to klient, 

který svěřuje bance peněžní prostředky ve formě vkladu, za druhé je to zákazník, 

který poskytuje peněžní prostředky obchodníkovi za účelem jím poskytovaných 

investičních služeb. Bankovní obchodník se v pozici držitele povolení k činnosti 

obchodníka s cennými papíry nezavazuje vyplatit částku odpovídající výši vložených 

prostředků (jako je tomu u vkladu), ale zavazuje se tyto prostředky stanoveným 

způsobem využít na zákazníkův účet. K takovému poskytnutí peněžních prostředků 

bude docházet například v rámci poskytování jedné nebo více investičních služeb, 

kdy obvykle půjde o peněžní prostředky svěřené za účelem nákupu investičních 

                                                
23 Pihera V., Smutný A., Sýkora P.: Zákon o bankách. Komentář. 1. vydání. C. H. Beck, Praha, 2011, s. 15. 
24 Barták J., Mataj J., Zagar T.: ZÁKON O BANKÁCH s komentářem. Vydání druhé, aktualizované. ASPI 
Publishing, s.r.o. Praha, 2003, s. 14. 
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nástrojů. Tyto peněžní prostředky nejsou vkladem ve smyslu zákona o bankách, i když 

v praxi budou mít zpravidla právě tuto formu (viz níže).25 

 

Podle § 2 odst. 1 písm. h) ZPKT je majetek zákazníka (client´s assets) definován jako 

„peněžní prostředky (funds) a investiční nástroje (financial instruments), které má OCP 

ve své moci za účelem poskytnutí investiční služby, a peněžní prostředky a investiční nástroje 

získané za tyto hodnoty pro zákazníka“. Zákon vymezuje majetek zákazníka také negativně, 

a to tak, že jím „nejsou vklady podle zákona upravujícího činnost bank, o kterých účtuje 

OCP, který je bankou nebo pobočkou zahraniční banky“. S cílem ochránit majetek zákazníka 

musí být OCP schopen v kterýkoli okamžik identifikovat majetek každého jednotlivého 

zákazníka. Optimálním řešením se primárně jeví oddělení majetku zákazníka od vlastního 

majetku OCP a řádné vedení evidence o něm, sekundárně pak vytvoření a naplnění vnitřního 

předpisu, který stanoví provádění rekonciliace v širším smyslu26 s pravidelnou periodicitou.  

 

Domnívám se, že v oblasti ochrany majetku zákazníka opět vystupuje do popředí 

výše uvedené tvrzení o tom, že peněžní prostředky zákazníka se nestávají majetkem 

obchodníka, které vyplývá z ustanovení § 2 odst. 1 písm. h) ZPKT. Z podstaty definice 

nelze tyto peněžní prostředky obecně použít pro vlastní obchody OCP, ani v případě 

finančního úpadku ke krytí ztrát z podnikání obchodníka. 

 

Relevantním příkladem27 je v této souvislosti krach ve své době jednoho z největších 

OCP na tuzemském kapitálovém trhu, společnosti Private Investors, a.s. (dále také „PI“). 

Bývalí představitelé společnosti provedli zástavu peněžních prostředků a investičních nástrojů 

svých zákazníků u amerických společností (A. B. Watley a Penson Financial Services), 

jejichž prostřednictvím společnost PI obchodovala na americkém akciovém trhu. Společnost 

PI tak za úvěry schválené americkou protistranou ručila peněžními prostředky a investičními 

nástroji svých zákazníků. V roce 2001 společnost PI nevyhověla výzvám amerických 

společností k doplnění finančních prostředků o celkovou částku v řádech miliónu amerických 

dolarů, čímž došlo k úpadku společnosti PI a uspokojení věřitele ze zástavy – tedy 

z peněžních prostředků vlastněných zákazníky společnosti. Vzhledem ke skutečnosti, 

že se úpadek společnosti PI dotknul téměř 2000 zákazníků, přičemž celkový objem jejich 
                                                
25 Srov. také vymezení zákaznického majetku v § 2 odst. 1 písm. h) ZPKT. 
26 Rekonciliací rozumíme postup vedoucí k porovnání a uvádění do souladu zjištěných nesrovnalostí. 
27 http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/122990-soud-zacal-rozpletat-krach-maklerske-firmy-private-
investors/ 
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peněžních prostředků činil téměř 800 000 000 Kč, považuji ustanovení o tom, že 

v případě konkurzního řízení vedeného s OCP nespadá zákaznický majetek 

do konkurzní podstaty, za zcela zásadní. Ustanovení § 132 odst. 1 ZPKT říká, že „Majetek 

zákazníka není součástí majetkové podstaty obchodníka s cennými papíry podle zákona 

upravujícího úpadek a způsoby jeho řešení a je-li vydáno rozhodnutí o úpadku obchodníka 

s cennými papíry, insolvenční správce je povinen jej bez zbytečného odkladu vydat 

zákazníkům.“ Zákaznickým majetkem totiž podle mého názoru skutečně rozumíme 

majetek zákazníka (a nikoli majetek třetí osoby), kdy zákazník pouze svěřuje určitý 

peněžní obnos obchodníkovi za účelem zhodnocení těchto peněžních prostředků, 

v daném případě formou obchodování na kapitálových trzích. Výsledkem úpadku 

společnosti PI v roce 2001 bylo vyhlášení odsuzujícího rozsudku pražským městským 

soudem v červenci 2011, jímž byla uznána vina tří bývalých představitelů společnosti28 

pro porušování povinnosti při správě cizího majetku. 

 

Oficiální zdroje rovněž uvádějí, že zákazníci společnosti PI nedali k takovému postupu 

společnosti svůj souhlas. Obecnou rovinu použití peněžních prostředků zákazníka 

rozšiřují ustanovení unijní právní úpravy a v návaznosti na ní také právní úpravy české, 

která jsou explicitně určena k ochraně majetku zákazníka. Domnívám se však, 

že shodná ustanovení poskytují rovnocennou ochranu také samotným poskytovatelům 

investičních služeb (viz níže). Požadavek předběžného a výslovného souhlasu zákazníka 

s použitím nástrojů za přesně stanovených podmínek je výslovně zakotven v čl. 19 odst. 1 

směrnice ID29, která rozšiřuje čl. 13 odst. 7 směrnice MiFID30. Do českého právního řádu byl 

požadavek na udělení souhlasu zákazníkem ve výše uvedených případech transponován 

do § 12e odst. 1 ZPKT ve spojení s ustanovením § 8 odst. 1 vyhlášky č. 303/2010 Sb. 

o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb (dále také 

„vyhláška o úpravě pravidel při poskytování IS“). Smyslem ustanovení § 12e odst. 1 
                                                
28 Dušan Tejkal, Petr Kukla a Daniel Papoušek. 
29 ... „the client must have given his prior express consent to the use of the instruments on specified terms, 
as evidenced, in the case of a retail client, by his signature or equivalent alternative mechanism“ ... (... 
 „zákazník musel dát svůj předběžný a výslovný souhlas s použitím nástrojů za přesně stanovených podmínek a 
tento svůj souhlas stvrdil v případě neprofesionálního zákazníka svým podpisem nebo jiným rovnocenným 
způsobem“ ...) 
30 „An investment firm shall, when holding financial instruments belonging to clients, make adequate 
arrangements so as to safeguard clients' ownership rights, especially in the event of the investment firm's 
insolvency, and to prevent the use of a client's instruments on own account except with the client's express 
consent.“ („Obchodník s cennými papíry, pokud drží finanční nástroje, které patří klientům, učiní vhodná 
opatření tak, aby byla chráněna vlastnická práva klientů, především v případě platební neschopnosti 
investičního podniku, a tak aby se zabránilo použití nástrojů klienta na vlastní účet, ledaže by klienta udělil 
výslovný souhlas.“). 
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ZPKT31 je podle mého názoru ochrana obou smluvních stran; na jedné straně je to 

ochrana vlastnického práva zákazníka, opírající se o zákazníkův souhlas s postupem 

obchodníka, na straně druhé pak i ochrana obchodníka s cennými papíry, který 

je pro demonstrativně uvedené případy (například při úpadku OCP, pro obchody 

na vlastní účet OCP, pro obchody na účet jiného zákazníka a další) oprávněn 

postupovat s využitím investičních nástrojů zákazníka po jím uděleném výslovném 

souhlasu. 

 

Podle mého názoru však nelze říci, že by se výše uvedeným ustanovením OCP 

definitivně vyvazoval z povinnosti zavést opatření k ochraně vlastnického práva 

k  investičním nástrojům zákazníka. Jednak to platí pro případ, kdy zákazník 

k takovému postupu obchodníka udělil svůj výslovný souhlas, a rovněž i pro případ, kdy 

zákazník obchodníkovi svůj souhlas neudělil, tj. OCP není fakticky oprávněn 

s investičními nástroji nakládat. OCP je totiž povinen dodržovat obecná pravidla k ochraně 

vlastnického práva zákazníka (resp. zákaznického majetku) uvedená v čl. 16 odst. 1 písm. d) 

směrnice ID, v níž je zakotveno, že členské státy „musí podniknout potřebné kroky k zajištění 

toho, že finanční nástroje zákazníků uložené podle článku 17 u třetí strany jsou rozeznatelné 

od finančních nástrojů náležících investičnímu podniku a od finančních nástrojů náležících 

této třetí straně s pomocí odlišných názvů účtů v účetních knihách třetí strany nebo s pomocí 

jiných rovnocenných opatření, která zajišťují stejnou úroveň ochrany“.32 

 

Nakládání s peněžními prostředky zákazníka podle § 12e odst. 2 ZPKT33 nepodléhá, 

na rozdíl od nakládání s investičními nástroji zákazníka, souhlasu udělenému obchodníkovi 

zákazníkem. Opatření k ochraně práv zákazníka vztahující se k jeho peněžním prostředkům 

jsou dána ex lege. Ochrana zákaznického majetku ve formě peněžních prostředků se však 

nevztahuje na vklady u OCP, který je bankou. Domnívám se, že důvodem stanovené 

výjimky z ochrany zákazníkových práv (tj. zákaznického majetku) podle zákona 

                                                
31 „Obchodník s cennými papíry je povinen při nakládání s investičními nástroji zákazníka zavést opatření k 
ochraně vlastnického práva zákazníka, zejména pro případ úpadku obchodníka s cennými papíry, a k vyloučení 
použití investičních nástrojů zákazníka k obchodům na vlastní účet nebo na účet jiného zákazníka, s výjimkou 
případu, kdy zákazník k takovému postupu udělil obchodníkovi s cennými papíry výslovný souhlas.“ 
32 (Member States „must take the necessary steps to ensure that any client financial instruments deposited with a 
third party, in accordance with Article 17, are identifiable separately from the financial instruments belonging 
to the investment firm and from financial instruments belonging to that third party, by means of differently titled 
accounts on the books of the third party or other equivalent measures that achieve the same level of protection“. 
33 „Obchodník s cennými papíry je povinen při nakládání s peněžními prostředky zákazníka zavést opatření k 
ochraně práv zákazníka k tomuto majetku a, s výjimkou vkladů u obchodníka s cennými papíry, který je bankou, 
k vyloučení použití tohoto majetku k obchodům na vlastní účet nebo na účet jiného zákazníka.“ 
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o podnikání na kapitálovém trhu, je ochrana poskytovaná klientům bank k ochraně 

jejich vkladů jiným právním předpisem (zákon o bankách). Zákazník, který složí 

peněžní prostředky u OCP, který je bankou, za účelem investování na finančním trhu, 

bude požívat ochrany zákaznického majetku podle zákona o podnikání na kapitálovém 

trhu; pokud však uloží peněžní prostředky u téhož bankovního OCP ve formě vkladu, 

bude požívat ochrany podle zákona o bankách34. 

 

Existenci určitých úskalí v souvislosti s vydáváním zákaznického majetku z majetkové 

podstaty řeší i Garanční fond obchodníků s cennými papíry (GFOCP) a podává k této 

problematice bližší vysvětlení.35 

§ Zákazník má podle zákona dostat svůj zákaznický majetek ihned, jakmile 

správce zjistí jeho existenci a nemá pochybnosti o tom, kterému zákazníkovi 

patří.36 

§ Zákazník musí dostat celou hodnotu zákaznického majetku, která mu patří, 

což je zásadní rozdíl od dělení majetkové podstaty. Pouze v případě, že nelze 

určit, která část zákaznického majetku patří tomu kterému zákazníkovi, rozdělí 

jej správce poměrným dílem (stejným procentem) podobným způsobem, jakým 

se dělí majetková podstata. GFOCP uvádí, že jakmile po vyhlášení úpadku 

nalezne správce majetek, který jednoznačně patří konkrétním zákazníkům, 

je povinen jim tento majetek ihned vydat. Zpravidla se jedná buď o peníze 

nebo cenné papíry. Dle zákona není vůbec důležité, z jakých důvodů tento 

majetek patří zákazníkům, zda o něm vědí, zda mají o tento majetek zájem, 

zda by nedali přednost peněžní částce, jakou mají akcie hodnotu atd. 

§ Častý omyl spočívá v tom, že zákazníci požadují celou částku vložených peněz 

nebo hodnotu vložených cenných papírů, přestože tyto cenné papíry ztratily 

na své hodnotě. Neuvědomují si, že pokud obchodník za tyto vložené 

prostředky nakoupil jiné cenné papíry a hodnota majetku zákazníka 

z jakéhokoli důvodu v čase poklesla, nevzniká zákazníkovi nárok na náhradu 

od GFOCP za takové znehodnocení. Přitom nehraje žádnou roli, 

zda obchodník nakoupil tyto cenné papíry v souladu se smlouvou 

se zákazníkem, nebo v rozporu s touto smlouvou, ani není důležité, 
                                                
34 § 41a a násl. ZoB. 
35 http://www.gfo.cz/page.php?show=aktuality&id=30 
36 Správce by tuto skutečnost měl zjistit ihned po svém jmenování do funkce, tj. daleko dříve, než před koncem 
insolvenčního řízení, kdy rozděluje majetkovou podstatu. 
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zda k poklesu hodnoty došlo přirozeným poklesem kurzu na burze, 

nebo podvodnými machinacemi obchodníka. GFOCP neodškodňuje riziko 

znehodnocení cenných papírů, ale jen riziko, že tyto cenné papíry chybí, 

tj. že jsou zcizeny.37 U obchodníků, kteří se dostali do úpadku, se zákaznický 

majetek často skládá z cenných papírů nízké nebo nulové hodnoty a zákazníci 

proto oprávněně protestují, že vydáním tohoto majetku utrpěli ztrátu. Problém 

s proplacením finanční náhrady za takto vzniklou ztrátu však nemůže finančně 

řešit správce ani GFOCP. 

§ Jistá úskalí v souvislosti s vydáním zákaznického majetku mohou nastat také 

v případě, kdy správce ví, že se jedná o zákaznický majetek, ale neví, kterému 

zákazníkovi jaká část patří. Správce majetek vydá zpravidla tehdy, jakmile 

zákazník své vlastnictví prokáže. Pokud správce není přesvědčen 

o věrohodnosti dokladů zákazníka a majetek vydat odmítá, může zákazník 

podat žalobu na správce o určení nebo o vydání majetku. 

 

Povahou peněžních prostředků svěřených zákazníkem obchodníkovi s cennými papíry 

se dále zabývá i usnesení Ústavního soudu České republiky IV. ÚS 3303/07 ze dne 

14. 7. 200838. Rozhodnutí v této věci je zcela zásadního významu s ohledem na to, že Městský 

soud v Praze pozastavil do doby vydání rozhodnutí Ústavního soudu projednávání dalších 

žalob týkajících se vyloučení zákaznického majetku z konkursní podstaty. 

 

Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti, kterou stěžovatel žádal zrušení rozsudků 

obecných soudů, jimiž mělo být porušeno jeho právo na ochranu majetku dle čl. 11 a čl. 36 

Listiny základních práv a svobod (dále také „LZPS“). Stěžovatel jako komitent uzavřel se 

společností Private Investors, a.s. (PI), komisionářskou smlouvu, v níž se komisionář zavázal 

vlastním jménem na účet stěžovatele obstarávat obchodování s cennými papíry. Poté, co byl 

na komisionáře prohlášen konkurs, a cenné papíry, jakož i stěžovatelem svěřené peněžní 

prostředky, byly zahrnuty do konkurzní podstaty, podal stěžovatel žalobu na jejich vyloučení 

podle ustanovení § 19 zákona č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, s tím, že akcie 

a svěřené peněžní prostředky jsou zákaznickým majetkem, který dle ustanovení § 81e zákona 

č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, není součástí konkursní podstaty, a správce konkursní 

                                                
37 Srov. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/9/ES ze dne 3. března 1997 o systémech pro odškodnění 
investorů. 
38 http://kraken.slv.cz/29Cdo203/2009 
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podstaty je proto povinen jej vydat. Městský soud v Praze žalobu, že se z konkurzní podstaty 

úpadce vylučuje část vkladu na jeho bankovních účtech, zamítl. V odůvodnění svého 

rozhodnutí uvedl, že předmětem vylučovací žaloby může být pouze individuálně určená věc 

nebo peněžité plnění ve formě náhrady za to, co správce konkursní podstaty získal 

zpeněžením věci, jejíž vyloučení bylo předmětem vylučovací žaloby. Správkyně konkursní 

podstaty zahrnula do konkursní podstaty nejen majetek úpadce, nýbrž i zákaznické majetky, 

s  nimiž nakládal úpadce jakožto OCP podle příkazů zákazníka, ale které nikdy nebyly 

majetkem úpadce. Soudy svůj postup odůvodnily použitím termínu finanční majetek namísto 

pojmu peněžní majetek, kdy finanční majetek může obsahovat i pohledávky, s tím, 

že stěžovatelův nárok na vrácení zákaznického majetku označily za pouhou pohledávku 

za konkursní podstatou. 

 

Usnesení Ústavního soudu odkazuje na definici zákaznického majetku obsaženou 

v rozhodnutí Nejvyššího soudu č. j. 29 Odo 242/2006-29039. Z ustanovení § 81b odst. 1 

zákona o cenných papírech ve znění zákona č. 362/2000 Sb. vyplývá, že zákaznickým 

majetkem jsou veškeré peněžní prostředky a veškeré investiční nástroje svěřené obchodníkovi 

na základě smlouvy o poskytnutí investiční služby ve smyslu ustanovení § 8 zákona 

o cenných papírech, a rovněž veškeré peněžní prostředky a investiční nástroje nabyté 

použitím těchto peněžních prostředků a investičních nástrojů v rámci poskytování investiční 

služby (bez ohledu na to, zda je obchodník nabyl vlastním jménem na účet zákazníka, 

nebo jménem zákazníka na jeho účet), jakož i výnosy ze svěřených peněžních prostředků 

a investičních nástrojů. Zákaznický majetek tedy není součástí majetku OCP. 

 

V odůvodnění usnesení Ústavního soudu se dále uvádí, že postup soudů rozhodujících 

dříve v této věci nebyl správný, neboť v daném případě aplikovaly rozsudek Nejvyššího 

soudu sp. zn. 29 Odo 1005/200340, který na případ peněžních prostředků stěžovatele 

uložených u OCP vůbec nedopadá, protože se jednalo o finanční prostředky svěřené bance 

k uskutečnění platby. Stěžovatel poukazuje na stanovisko Komise pro cenné papíry, 

dle kterého zákaznický majetek nemůže být součástí konkursní podstaty; zákazníci 

obchodníka se proto nemohou dostat do postavení pouhých konkursních věřitelů a mají nárok 

na vydání zákaznického majetku nezávisle na probíhajícím konkursu. Tím, že zákaznický 

majetek není součástí majetkové podstaty, nepatří tak do skupiny majetku, který je správce 

                                                
39 http://profipravo.cz/index.php?page=article&id_category=47&id_article=242867&csum=e78f6947 
40 http://kraken.slv.cz/29Odo1005/2003 
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v insolvenčním řízení oprávněn dále prodávat, rozdělovat nebo s ním jinak nakládat. Přestože 

však zákaznický majetek není součástí majetkové podstaty, jeho vydání konkrétnímu 

zákazníkovi je ve výhradní kompetenci insolvenčního správce.41 

 

V závěru usnesení Ústavního soudu je uvedeno, že zákaznický majetek ekonomicky 

patří zákazníkům; pokud má však formu cenných papírů, je z právně-formálních důvodů 

veden souhrnně na jediném účtu ve Středisku pro cenné papíry (dále také „SCP“) „na jméno 

(bývalého) obchodníka s cennými papíry, ve prospěch zákazníka“, tj. odděleně od majetku 

obchodníka. Má-li zákaznický majetek formu peněžních prostředků, je veden na bankovním 

účtu „na jméno obchodníka s cennými papíry, ve prospěch zákazníka", tj. opět odděleně 

od majetku obchodníka. Vedení majetku zákazníků (ať už ve formě cenných papírů, 

nebo peněžních prostředků) na jednom účtu společně s majetkem OCP je zásadním porušením 

povinností při správě cizího majetku. 

 

Otázku zákaznického majetku řeší i rozsudek Nejvyššího soudu České republiky 

sp. zn. 29 Cdo 5239/2008, ze dne 20. 10. 200942. Pojem zákaznický majetek je tu definován 

jen pro účely odpovědnosti GFOCP za závazky OCP. K akciím, byť byly v interní evidenci 

(tzv. subportfoliu), přiřazeny k jednotlivým zákazníkům, nenabyli zákazníci vlastnické právo, 

neboť je úpadkyně zakoupila sice za prostředky zákazníků, ale svým jménem a na svůj účet. 

Na této premise je postaveno vyplácení náhrad poškozeným zákazníkům z GFOCP v několika 

tisících soudních sporech vedených zákazníky proti GFOCP. 

 

Při poskytování náhrad z GFOCP byla soudy prejudiciálně řešena otázka, za co, 

tj. za jaký majetek, náleží zákazníkům náhrada (tedy zda za svěřené finanční prostředky, nebo 

za cenné papíry, za tyto prostředky pořízené). Dospěly-li soudy k závěru, že cenné papíry 

nabyla úpadkyně na svůj účet, nemůže zpětně pořizovaná interní evidence založit vlastnictví 

zákazníka k cennému papíru. Kupuje-li komisionář zaknihované cenné papíry svým jménem 

na účet komitenta, nabývá vlastnické právo k takovým cenným papírům komitent, a to 

registrací převodu ve prospěch účtu komisionáře u Střediska cenných papírů. 

                                                
41 Insolvenční správce je ustavován při insolvenčních řízeních zahajovaných od počátku roku 2008 podle zákona 
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon); správce konkurzní podstaty byl 
ustavován v řízeních zahajovaných nejdéle do konce roku 2007 podle zákona č. 328/1991 Sb., o konkurzu a 
vyrovnání. 
42 http://kraken.slv.cz/29Cdo5239/2008 
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Daný rozsudek může implikovat dva ambivalentní závěry, a to i) sporné cenné papíry 

nejsou zákaznickým majetkem, ač byly pořízeny za prostředky svěřené zákazníkem 

obchodníkovi na základě smlouvy o poskytnutí investiční služby, neboť je obchodník koupil 

svým jménem na svůj účet, nebo ii) sporné cenné papíry byly pořízeny za svěřené finanční 

prostředky na účet zákazníka, a jsou proto vlastnictvím zákazníka, tj. součástí zákaznického 

majetku. 

 

Závěrem se tedy domnívám, že a contrario lze dovodit následující - cenné papíry 

pořízené na účet zákazníka za prostředky svěřené obchodníkovi zákazníkem na základě 

smlouvy o poskytnutí investiční služby, jsou ve vlastnictví zákazníka. 

 

1.2. Investiční zprostředkovatel 
 

Úpravu investičního zprostředkovatele obsahuje ustanovení § 29 a násl. ZPKT. 

Povinnosti, které se vztahují na výkon činnosti IZ, jsou upraveny v § 32 odst. 2 a 3 ZPKT, 

jenž pomocí odkazů na jiná místa v zákoně stanoví, která z ustanovení, vztahujících se 

na OCP, se použijí také na výkon činnosti IZ, a to: 

§ „obdobně“ (například odbornost osob, pomocí kterých IZ provádí 

své činnosti43); 

§ „přiměřeně“ (například provádění pokynů zákazníka za nejlepších podmínek44); 

nebo 

§ určením povinností, které zákon investičnímu zprostředkovateli explicitně 

přikazuje ke splnění (organizační uspořádání45, postupy pro zjišťování a řízení 

střetu zájmů46 a další). 

 

Čl. 3 směrnice MiFID nechává na členských státech, zda určitý omezený rozsah 

činností souvisejících s poskytováním investičních služeb (přijímání a předávání pokynů 

týkajících se investičních nástrojů a investiční poradenství týkající se investičních nástrojů) 

vůči omezenému okruhu investičních nástrojů (akcie, dluhopisy a cenné papíry kolektivního 

                                                
43 Např. ustanovení § 14 ZPKT. 
44 Např. ustanovení § 15l a násl. ZPKT. 
45 Organizační uspořádání IZ je upraveno v § 32 odst. 4 písm. a) ZPKT na rozdíl od OCP, jehož povinnost 
je upravena v § 12a odst. 1 písm. a) ZPKT. 
46 Střet zájmů u investičního zprostředkovatele může nastat mezi osobami odlišnými než je tomu u obchodníka 
s cennými papíry (Srov. § 32 odst. 4 písm. c) a § 12 písm. b) ZPKT). 
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investování) ponechají národní právní úpravě. Česká republika této výjimky ze směrnice 

MiFID využila a ve své právní úpravě zavedla, že zákazníkovi bude poskytnuta stejná služba 

za stejných podmínek bez ohledu na to, zda je poskytována investičním zprostředkovatelem 

nebo obchodníkem s cennými papíry. Investiční zprostředkovatel však na rozdíl 

od obchodníka s cennými papíry není oprávněn přijímat peněžní prostředky nebo investiční 

nástroje zákazníků, a na tuto skutečnost je povinen zákazníka také upozornit. 

 

Investiční zprostředkovatel (investment intermediary) je fyzická nebo právnická 

osoba, která je oprávněna poskytovat pouze hlavní investiční služby přijímání a předávání 

pokynů týkajících se investičních nástrojů47 (podle § 4 odst. 2 písm. a) ZPKT) a investiční 

poradenství týkající se investičních nástrojů48 (podle § 4 odst. 2 písm. a) a e) ZPKT). 

Z doplňkových investičních služeb plyne investičnímu zprostředkovateli oprávnění 

poskytovat všechny investiční služby uvedené v § 4 odst. 3 ZPKT, s výjimkou investiční 

služby uvedené pod písm. a), tj. „úschova a správa investičních nástrojů včetně souvisejících 

služeb“.49 

 

Získání oprávnění investičního zprostředkovatele k poskytování některých zákonem 

vyjmenovaných investičních služeb (dále také „IS“) se vyvíjelo v závislosti na unijní právní 

úpravě; zejména v souvislosti s přijetím směrnice 93/22/EHS o investičních službách v oblasti 

cenných papírů50, a následně směrnice MiFID. Po přijetí zákona o podnikání na kapitálovém 

trhu mohl IZ požádat o udělení registrace, jejímž obsahem mohla být kromě IS přijímání a 

předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů také IS investiční poradenství týkající se 

investičních nástrojů. Do 1. 4. 1998 rozhodovala o udělení registrace investičnímu 

zprostředkovateli Komise pro cenné papíry (dále také „KCP“), a po tomto datu pak ČNB. 

Dnes jsou oprávnění IZ zakotvena v § 29 odst. 1 ZPKT, který stanoví, že IZ může poskytovat 

pouze hlavní IS podle § 4 odst. 2 písm. a) a e) ZPKT týkající se investičních cenných papírů 

(investment securities) nebo cenných papírů kolektivního investování (units in collective 

investment undertakings). 

 
                                                
47 Pokyny přijaté od zákazníků předává IZ pouze bance; obchodníkovi s cennými papíry; zahraniční osobě, 
která má sídlo v členském státě EU a jejíž předmět podnikání odpovídá činnosti banky nebo obchodníka 
s cennými papíry; organizační složce zahraniční osoby, která má povolení ČNB; investiční společnosti; 
investičnímu fondu nebo zahraniční osobě oprávněné veřejně nabízet a vydávat své cenné papíry fondu 
kolektivního investování v České republice (§ 29 odst. 1 písm. b) ZPKT). 
48 Investičních cenných papírů nebo cenných papírů kolektivního investování. 
49 Srov. § 4a ZPKT. 
50 Directive 93/22/EEC of 10 May 1993 on investment services in the securities field. 
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Proces registrace investičního zprostředkovatele je řízením sui generis 

(nikoli správním řízením, které je spojeno pouze s licencováním obchodníka), v němž ČNB 

vydá osvědčení o registraci IZ do třiceti dnů ode dne doručení žádosti. Náležitosti žádosti 

o registraci IZ, který je osobou fyzickou51 nebo právnickou52, a činnosti, k nimž může být 

na základě takové registrace oprávněn, jsou uvedeny v Příloze č. 9 vyhlášky o žádostech. 

 

IZ není omezen pouze na předmět podnikatelské činnosti vymezené v registraci, 

a je tedy oprávněn provádět také některé další činnosti na základě jiného podnikatelského 

oprávnění. Toho mnozí IZ v praxi využívají a kromě registrace s obsahem výše uvedeným 

jsou navíc držiteli oprávnění podnikat jako pojišťovací zprostředkovatelé podle zákona 

č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, 

ve znění pozdějších předpisů. 

 

K 1. 1. 2014 působilo v České republice celkem 7669 investičních 

zprostředkovatelů.53 

 

1.3. Vázaný zástupce 
 

Novelou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu ve znění zákona 

č. 230/2008 Sb. byla nahrazena tzv. druhá úroveň investičních zprostředkovatelů institutem 

vázaného zástupce (dále také „VZ“). Investiční zprostředkovatel druhé úrovně (v dnešním 

pojetí vázaný zástupce) vykonával činnost pro investičního zprostředkovatele první úrovně 

(v dnešním pojetí investiční zprostředkovatel). Na uvedení poměrů IZ do souladu 

s výše zmíněnou novelou ZPKT a podání žádosti o zápis do seznamu vázaných zástupců byla 

stanovena lhůta 9 měsíců ode dne nabytí účinnosti této novely54. 

                                                
51 ČNB zaregistruje jako IZ fyzickou osobu, která dosáhla věku 18 let, je plně způsobilá k právním úkonům, 
nenastala u ní skutečnost, která je překážkou provozování živnosti podle zákona upravujícího živnostenské 
podnikání, splňuje požadavky na důvěryhodnost, má ukončené středoškolské vzdělání a přiměřené znalosti 
a zkušenosti v rozsahu výkonu činnosti IZ, je osobou vhodnou z hlediska řádného a obezřetného poskytování IS 
a řádnému poskytování IS nebrání její profesní, podnikatelská nebo jiná obdobná činnost. 
52 ČNB zaregistruje jako IZ právnickou osobu, která je obchodní společností nebo družstvem, jejíž vedoucí 
osoba dosáhla věku 18 let, je plně způsobilá k právním úkonům, splňuje požadavky na důvěryhodnost, 
má ukončené středoškolské vzdělání, má přiměřené znalosti a zkušenosti v rozsahu výkonu činnosti IZ, 
je osobou vhodnou z hlediska řádného a obezřetného poskytování IS, řádnému výkonu funkce nebrání 
její profesní, podnikatelská nebo jiná obdobná činnost, má průhledný a nezávadný původ základního kapitálu 
a jejíž úzké propojení s jinou osobou nebrání účinnému výkonu dohledu nad IZ. 
53 https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB24.SUBJECTS_COUNTS_2 
54 Novela zákona č. 256/2004 Sb. ve znění zákona č. 230/2008 Sb. nabyla účinnosti dnem 1. 7. 2008. 
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Vázaný zástupce (tied agent) je fyzická nebo právnická osoba, která je oprávněna 

jménem a na účet zastoupeného poskytovat hlavní IS přijímání a předávání pokynů týkajících 

se investičních nástrojů55, umisťování investičních nástrojů bez závazku jejich upsání56 a 

investiční poradenství týkající se investičních nástrojů57, a dále propagovat IS, které je 

zastoupený oprávněn poskytovat. 

 

Závazkový vztah58 mezi OCP/IZ a VZ je založen příkazní smlouvou podle § 2430 a 

násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také „NOZ“ nebo „nový občanský 

zákoník), jíž se „příkazník zavazuje obstarat záležitost příkazce“, nebo smlouvou 

o obchodním zastoupení podle § 2483 a násl. NOZ, kterou se „obchodní zástupce jako 

nezávislý podnikatel zavazuje dlouhodobě vyvíjet pro zastoupeného činnost směřující 

k uzavírání určitého druhu obchodů za zastoupeným nebo k ujednání obchodů jménem 

zastoupeného a na jeho účet a zastoupený se zavazuje platit obchodnímu zástupci provizi“. 

 

Zápis VZ do seznamu je upraven v § 32c ZPKT. Žádost o zápis do seznamu vázaných 

zástupců vedeného Českou národní bankou podává OCP/IZ, jehož jménem bude VZ 

poskytovat investiční služby a VZ k tomu poskytuje potřebnou součinnost. Náležitosti této 

žádosti jsou uvedeny v Příloze č. 10 vyhlášky o žádostech. Česká národní banka nezkoumá 

formální a obsahové náležitosti podané žádosti z hlediska jejich pravdivosti a přesnosti, 

a provede pouze zápis VZ do seznamu ve lhůtě pěti pracovní dnů ode dne doručení žádosti. 

Vznik oprávnění VZ vykonávat výše uvedené činnosti pro zastoupeného nastává vždy 

ode dne zápisu do seznamu VZ vedeného Českou národní bankou. Podstatným znakem 

právního vztahu mezi OCP/IZ a VZ je skutečnost, že VZ může být navázán pouze na jediného 

poskytovatele IS (OCP, IZ, zahraničního OCP)59. V opačném případě, tedy za situace, 

kdy by VZ vykonával činnost pro více osob zastoupených, jednalo by se o neoprávněnou 

činnost osoby zastoupené se všemi důsledky z toho vyplývajícími. Z povahy věci lze dovodit, 

že VZ není zaměstnancem OCP/IZ. 

 

                                                
55 Srov. § 4 odst. 2 písm. a) ZPKT. 
56 Srov. § 4 odst. 2 písm. h) ZPKT. 
57 Srov. § 4 odst. 2 písm. e) ZPKT. 
58 Podle právní úpravy účinné do 31. 12. 2013 bylo možné založit tento vztah mandátní smlouvou podle § 566 
zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, nebo smlouvou o obchodním zastoupení podle § 652 a násl. zákona 
č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. 
59 Princip exkluzivity výkonu činnosti vázaného zástupce pro jediného poskytovatele IS. 
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Za výkon činnosti, případně za škodu způsobenou VZ odpovídá OCP/IZ (zastoupený), 

na něhož je fyzická či právnická osoba (zástupce) navázána. Zastoupený obchodník 

či zprostředkovatel má však za škodu způsobenou vázaným zástupcem regresní nárok. 

Pro odpovědnost za škodu způsobenou porušením povinnosti podle ZPKT se použijí 

ustanovení o náhradě škody podle nového občanského zákoníku60. 

 

Rozdíl v činnosti VZ, vykonávajícího činnost pro OCP, a VZ, vykonávajícího činnost 

pro IZ, spočívá v tom, že VZ, který je navázán na OCP, může získávat obchody 

pouze pro tohoto obchodníka, naproti tomu VZ, který je navázán na IZ, může k provádění 

investičního obchodování pro zákazníka využívat služeb více obchodníků, s nimiž tento 

IZ spolupracuje.61 Právní povaha VZ bude mít praktický dopad například v souvislosti 

s povinným vyplněním investičního dotazníku; tj. za situace, kdy VZ opomene se zákazníkem 

sepsat investiční dotazník, nebo jej sice sepíše, ale v případě, že si zákazník vybere rizikovější 

investici, než odpovídá jeho investičnímu profilu, jej prokazatelně neupozorní na související 

rizika vyplývající z nevhodného investičního rozhodnutí. Zákazník může v takovém případě 

požadovat náhradu škody přímo od investičního zprostředkovatele, a ČNB je oprávněna 

za pochybení způsobené vázaným zástupcem uložit pokutu investičnímu zprostředkovateli, 

za něhož vázaný zástupce vykonává svoji činnost. Investiční zprostředkovatel má však 

možnost, uplatnit vůči VZ regresní nárok za takto způsobenou škodu.  

 

Pro úplnost uvádím, že situace, kdy VZ je navázán na IZ, se může na jednu 

stranu jevit jako určitá výhoda pro zákazníka v tom ohledu, že zákazník může 

rozhodnout, prostřednictvím kterého obchodníka má být jeho pokyn realizován, 

a vybrat si tak OCP, který mu poskytne nejlepší podmínky. Domnívám se však, že toto 

je pouze jedna stránka nazírání na danou problematiku. Ve skutečnosti je to VZ, který 

se zákazníkem komunikuje a konzultuje tak i rozhodnutí týkající se realizace pokynu. 

Ve snaze dosáhnout co nejvyšší provize pro sebe sama, může nastat situace, kdy VZ 

zákazníkovi doporučí, aby k realizaci svého pokynu využil služeb toho z obchodníků, 

který je pro VZ nejvýhodnější; takový OCP však může být naopak nejméně výhodný 

pro zákazníka. Z toho důvodu je důležité, aby měl IZ zabudován spolehlivý 

                                                
60 Část čtvrtá: Relativní majetková práva, Hlava III: Závazky z deliktů, § 2894 a násl. (Podle právní úpravy 
účinné do 31. 12. 2013 se postupovalo podle ustanovení § 373 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve 
spojení s § 194 odst. 4 ZPKT). 
61 http://www.investujeme.cz/ma-cnb-sebrat-investicnim-zprostredkovatelum-akcie/ 
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mechanismus kontroly činnosti svých VZ a zabránil tak možnosti reálného vzniku střetu 

zájmů. 

 

1.4. Odbornost osob 
 

Osobu makléře (broker) vykonávajícího odborné obchodní činnosti při poskytování IS 

upravovala česká právní úprava ještě před transpozicí směrnice MiFID. Podmínkou výkonu 

činnosti bylo složení příslušné makléřské zkoušky s určitou specializací. Makléř byl 

zaměstnancem OCP a pracovní náplň směl vykonávat pouze pro jediného OCP. 62 

 

Po transpozici směrnice MiFID do českého právního řádu novelou zákona o podnikání 

na kapitálovém trhu č. 230/2008 Sb. s účinností ke dni 1. 7. 2008 mj. zanikla všechna dosud 

vydaná povolení k činnosti makléře ex lege a byla zastavena všechna nedokončená řízení 

o udělení povolení k činnosti makléře, která byla zahájena do 30. 6. 2008. ČNB zastavila, 

s účinností od 1 .7. 2008, organizování makléřských zkoušek63 a namísto ní je od stejného 

data vyžadována zkouška odborné způsobilosti. OCP v souladu s ustanovením § 14 a 14a 

ZPKT, ve znění ode dne nabytí účinnosti zákona č. 230/2008 Sb., má povinnost zabezpečit, 

aby se u zaměstnanců, IZ, VZ, jejich zaměstnanců, vedoucích osob a jiných osob, pomocí 

kterých provádí své činnosti, jednalo o osoby důvěryhodné, které mají znalosti a zkušenosti 

nezbytné pro plnění jim přidělených činností. Důvěryhodnost, znalosti a zkušenosti jsou tyto 

osoby povinny obchodníkovi prokázat příslušnými doklady. Tato povinnost se v souladu 

s ustanovením § 32 odst. 2 ZPKT vztahuje obdobně také na IZ. V současné době vykonává 

budoucí VZ zkoušku odborné způsobilosti přímo u obchodníka či zprostředkovatele po určité 

minimální praxi. Odborné zkoušky pořádá Evropská asociace finančního plánování Česká 

republika (The European Financial Planning Association, €FPA ČR) ve spolupráci s Českou 

asociací obchodníků s cennými papíry (ČAOCP), která je jejím členem (viz níže). Současnou 

úpravu vykonání zkoušky odborné způsobilosti vázaným zástupcem přímo u OCP 

považuji spíše za nešťastnou. Přesun odpovědnosti za vykonání zkoušky odborné 

způsobilosti z orgánu dohledu jakožto veřejnoprávního subjektu do soukromé sféry 

na poskytovatele IS je podle mého názoru nevhodným řešením. Domnívám se, že žádný 

z těchto soukromých finančních zprostředkovatelů nebude schopen dlouhodobě udržet 

                                                
62 Kotásek J., Pokorná J., Raban P. a kol.: Kurs obchodního práva. Právo cenných papírů. 4. vydání. 
C. H. BECK, 2005, s. 277. 
63 Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem, 2008, Česká národní banka, s. 31. 
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vysokou kvalitu požadavků a zajistit nestrannost v přiznání (případně nepřiznání) 

odborné způsobilosti vázanému zástupci v oblasti poskytování IS. Soukromý finanční 

subjekt může být například veden vlastními podnikatelskými zájmy nebo zájmem o VZ, 

který je povinen příslušnou zkoušku vykonat. Uvádím, že tím je nejen ohrožena kvalita 

vykonané zkoušky odborné způsobilosti, ale rovněž také oslabena důvěra investorů a 

emitentů investičních nástrojů v kapitálový trh. Není zde žádná autorita, 

která by navenek vyjádřila splnění podmínek formálně rovných pro všechny VZ. 

Ochrana investorů a rozvoj kapitálového trhu jsou podle ustanovení § 2 ZDKT jednou 

ze základních funkcí ČNB při výkonu dohledu nad kapitálovým trhem. Domnívám se, 

že přenesením odpovědnosti za konání zkoušek odborné způsobilosti na soukromé 

subjekty je splněn formální požadavek na ochranu investorů prostřednictvím 

kontrolního mechanismu nad činností VZ. Nad rámec toho je podle mého názoru 

nezbytné, aby ČNB zajistila patřičný dohled nad praktickou odbornou znalostí těchto 

osob.  

 

Pojem „makléř“ byl v českém právním řádu zrušen a nahrazen novým termínem 

„zaměstnanec obchodníka s cennými papíry vykonávající odbornou obchodní činnost“, 

a to i přesto, že jednotlivé specializace odbornosti makléře jsou i v současné době praxí hojně 

využívány.64 Domnívám se, že zrušení pojmu „makléř“ a jeho nahrazení novou 

terminologií je pouze relativní změnou. Pojem makléř je v praxi běžně používán a je zde 

tedy patrný vliv minulého pojetí odbornosti osoby makléře (osvědčené makléřskou 

zkouškou) na pojetí odbornosti VZ vykonávajícího odbornou obchodní činnost 

(na základě zkoušky odborné způsobilosti vykonané přímo u poskytovatele IS). 

Podle mého názoru je stupeň dosažení konkrétní úrovně makléřské zkoušky stále 

vnímán jako jistý ukazatel znalosti a odbornosti osoby, která zajišťuje významnou 

obchodní činnost pro OCP/IZ. 

 

Personální vybavení OCP a odbornost osob, pomocí kterých obchodník poskytuje IS, 

musí být „přiměřené povaze, složitosti a rozsahu jím prováděných činností“ (§ 14 odst. 1 

ZPKT). V této souvislosti konstatuji, že zajištění veškerých organizačních složek 

poskytovatele IS je explicitním požadavkem zákona. Domnívám se, že mnozí OCP/IZ 

sice stanoví vlastní organizační strukturu, často v rámci vnitřního předpisu organizační 

                                                
64 Kotásek J., Pokorná J., Raban P. a kol.: Kurs obchodního práva. Právo cenných papírů. 4. vydání. 
C. H. BECK, 2005, s. 277. 
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řád, to však k naplnění zákonné povinnosti samo o sobě nepostačuje. Smyslem daného 

ustanovení ZPKT je zajistit praktický chod společnosti tak, aby byl poskytovatel IS 

schopen s příslušným personálním vybavením plnit zákonná pravidla. Problém spatřuji 

zejména tam, kde jediný (zpravidla vedoucí) pracovník vykonává činnost více 

pracovních pozic zároveň. To je příklad osoby, která vykonává činnost analytika 

společnosti a zároveň manažera obchodování, nebo příklad osoby, která vede účetnictví 

společnosti a zároveň působí na pozici klientského makléře. Některé pracovní pozice 

jsou z hlediska výkonu činnosti jednou osobou slučitelné (tak je tomu například u osoby 

vykonávající současně compliance officera a risk manažera společnosti65) a jiné pracovní 

pozice jsou pro výkon souběhu činností jednou osobou nevhodné, avšak zákonem 

nezakázané (například osoba vykonávající současně compliance officera a risk manažera 

společnosti, v níž je nevhodně nastavena organizační struktura a podmínky pro takový 

souběh výkonu činností, nebo ve společnosti poskytující široký rozsah činností apod.). 

Z podstaty podnikatelské činnosti je pak nepřípustné, aby jediná osoba vykonávala 

činnost na pozici compliance officera a vnitřního auditora; makléře na vlastní účet 

(dealer) a makléře na účet zákazníka (trader); pracovníka back office66 a pracovníka 

front office67).  

 

Poskytovatelé IS jsou proto povinni oddělit činnost jednotlivých pracovních pozic tak, 

aby dosáhli potřebné ochrany před zneužitím informací o zákaznících. Jedná se mj. o naplnění 

požadavků § 15p ZPKT - front running (viz kapitola 4.2). Případné porušení této povinnosti 

poskytovatelem IS bude klasifikováno jako nedodržení organizačních předpokladů a 

předpokladů řádné správy a řízení společnosti (§ 12a odst. 1 písm. a) ZPKT pro OCP; § 32 

odst. 4 písm. a) ZPKT pro IZ)68, případně také porušení postupů pro zjišťování a řízení střetu 

zájmů (§12 písm. b) ZPKT pro OCP; § 32 odst. 4 písm. c) ZPKT pro IZ). 

                                                
65 Srov. Preambule, bod 15 směrnice ID („The fact that risk management and compliance functions are 
performed  by the same person does not necessarily jeopardise the independent functioning of each function. The 
conditions that persons involved in the compliance function should not also be involved in the performance of 
the functions that they monitor, and that the method of determining the remuneration of such persons should not 
be likely to compromise their objectivity, may not be proportionate in the case of small investment firms. 
However, they would only be disproportionate for larger firms in exceptional circumstances“). 
66 Pracovník back office zajišťuje zpracování došlých objednávek, jejich zadávání do interních firemních 
systémů a následné zpracování. V kompetenci pracovníka back office je rovněž příprava podkladů pro fakturaci, 
dohledání chybně směrovaných plateb, vyřizování reklamací od zákazníků a zabezpečení další činnosti pro 
podporu ostatních oddělení společnosti (včetně evidence všech provedených operací). 
67 Pracovník front office zajišťuje jednání se zákazníky, prezentaci společnosti a jejích služeb navenek, přípravu 
smluvní dokumentace, vyřizování telefonických hovorů se zákazníky a kontrolu realizovaných obchodů. 
Pracovník front office rovněž provádí technickou podporu obchodního týmu a vede kompletní administrativu. 
68 Jedná se o požadavky kladené na řídicí a kontrolní systém. 
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Za účelem naplnění požadavků kladených na OCP/IZ právní úpravou je poskytovatel 

IS rovněž povinen zajistit odbornost osoby, jejíž pomocí vykonává svoji činnost. Domnívám 

se, že snahou OCP/IZ má být vytvoření školících programů a jednotného systému 

kontroly činnosti VZ. Poskytovatel IS může prokázat splnění této povinnosti 

například archivovanými prezenčními listinami s identifikačními údaji účastníků 

školení, a to v listinné či elektronické podobě, dále například formou účasti osoby 

v systému e-learningového školení69 apod. Povinnost pořádat školení osob, pomocí kterých 

vykonává poskytovatel IS své činnosti, není v zákoně explicitně stanovena, avšak vyplývá 

z ustanovení § 14 a 14a ZPKT a rovněž z ustanovení § 15 odst. 4 vyhlášky č. 123/2007 Sb. 

o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků 

s cennými papíry (dále také „vyhláška o obezřetnostních pravidlech“).70 Domnívám se, 

že představenstvo OCP/IZ je nejen povinno formálně stanovit konkrétní požadavky 

na odbornost výše uvedených osob, ale rovněž zabezpečit jejich skutečné naplňování 

v praxi. Konkrétní požadavky na jednotlivé pracovní pozice u OCP/IZ pak obsahuje vyhláška 

č. 143/2009 Sb. o odbornosti osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry 

své činnosti (dále také „vyhláška o odbornosti osob“). 

 

Podle mého názoru jsou základním stavebním kamenem obchodování zákazníků 

na kapitálovém trhu prostřednictvím některého z poskytovatelů IS právě morální a 

kvalitativní vlastnosti osob, které jsou článkem řetězce od okamžiku přijetí pokynu 

od zákazníka71, resp. poskytnutí investičního poradenství72, až po předání pokynu 

zákazníka na trh. Vzhledem k velkému množství VZ, kteří jsou jen prvním článkem 

řetězce ve zpracování pokynu od zákazníka, jehož pokyn je následně mnohdy předán 

OCP/IZ odlišnému od OCP/IZ, za něhož VZ příslušný pokyn přijal, podléhá proces 

zpracování pokynu vlivům pravidel a návyků různých podnikatelských subjektů. 

 

Podle mého názoru zákon neřeší dostatečným způsobem situaci efektivního 

provádění školení VZ , kteří sice ze zákona mohou spolupracovat pouze s jediným 

poskytovatelem IS, avšak OCP/IZ, na něhož je takový VZ navázán, je součástí delšího 

řetězce vedoucího ke zpracování pokynu. Jak je uvedeno výše, odbornost osob, pomocí 
                                                
69 E-learning je vzdělávací proces, využívající informační a komunikační technologie k tvorbě kurzů, 
k distribuci studijního obsahu, komunikaci mezi školenými a školiteli a k řízení studia. 
70 Představenstvo zajistí, aby byly stanoveny požadavky na znalosti a zkušenosti osob, jimiž zabezpečuje výkon 
svých činností. 
71 IS podle § 4 odst. 2 písm. a) ZPKT. 
72 IS podle § 4 odst. 2 písm. e) ZPKT. 
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kterých obchodník s cennými papíry provádí své činnosti, je zmíněna v § 14 a 14a ZPKT a 

v prováděcí vyhlášce o odbornosti osob. Domnívám se však, že tato ustanovení zákona a 

prováděcího právního předpisu dostatečně nezajišťují jednotnost v přístupu všech VZ 

navázaných na různé poskytovatele IS (a tím i různých OCP/IZ) k zákazníkům. 

 

1.4.1. Profesní organizace českého kapitálového trhu 
 

Potřeba profesní asociace sdružující investiční fondy vznikla již počátkem 90. let 20. 

století. V této době došlo k založení 3 asociací - Asociace investičních společností a fondů 

(AISF)73, Sdružení investičních společností (SDIS)74 a Sdružení investičních společností a 

fondů z Moravy a Slezska (SISMFS)75. Následně vznikem Unie investičních společností ČR 

v červnu 1996 bylo završeno úsilí českých asociací investičních společností a fondů směřující 

ke vzniku jediné profesní organizace subjektů kolektivního investování v ČR. 

 

V souvislosti s vývojem v Evropě došlo na začátku roku 2006 ke vzniku Asociace 

fondů a asset managementu ČR (AFAM ČR), která zastřešuje jak kolektivní investování, 

tak i odvětví správy aktiv (asset management76) v ČR. Valné hromady Asociace 

pro kapitálový trh (AKAT) a Asociace fondů a asset managementu ČR (AFAM ČR) na svém 

zasedání v lednu 2008 schválily sloučení těchto dvou asociací pod jedinou Asociaci 

pro kapitálový trh (AKAT)77. AKAT sdružuje nejvýznamnější tuzemské investiční 

společnosti, zahraniční správce fondů nabízející své produkty v ČR, a další subjekty, 

které poskytují služby v oblasti kolektivního investování. Vzájemně si konkurující subjekty 

se spojily za účelem rozvoje společných zájmů a aktivit z důvodu vyšší efektivity v rámci 

společného postupu. 

 

                                                
73 AISF byla založena v roce 1991 z iniciativy malých nebankovních fondů. Její činnost byla zaměřena 
do oblastí organizování seminářů a konzultací pro členy, spolupráce s ministerstvem financí na legislativě, 
daních a ve věcech se zahraničním prvkem. 
74 SDIS bylo založeno v roce 1991. Členy bylo 26 společností, které vlastnily 67 % majetku privatizovaného v 1. 
vlně kupónové privatizace. V roce 1994 se sdružení stalo pozorovatelem Evropské federace investičních fondů a 
společností (FEFSI). 
75 SISMFS bylo založeno v roce 1992 v Brně a členy bylo 22 společností a fondů, které působily v oblasti 
Moravy a Slezska. 
76 Asset managementem rozumíme správu finančních aktiv podle vzájemně dohodnuté investiční strategie, 
založené na důkladné analýze specifických požadavků zákazníků na likviditu, míru rizika a časový horizont 
investice. 
77 http://www.akatcr.cz/static.do?page=historie.html 
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Od roku 2000 začala v Evropě působit Evropská asociace finančního plánování 

(The European Financial Planning Association, €FPA Europe)78 jako první nevládní 

organizace v oblasti finančních služeb, zabývající se profesními, vzdělávacími, zkušebními a 

etickými standardy. €FPA Europe je vysoce respektovanou evropskou organizací, která 

usiluje o zvýšení kvality a profesionality poskytovaných služeb v oblastech finančního 

poradenství a finančního plánování. Nástrojem k dosažení kvality poskytovaných služeb jsou 

certifikáty  €FA™ (European Financial Advisor) pro oblast finančního poradenství a 

certifikát €FP™ (European Financial Planner) pro oblast finančního plánování. Certifikát 

€FA™ představuje střední úroveň kompetencí v oblasti finančního poradenství a v praxi mu 

může předcházet udělení nižšího stupně národního certifikátu, který je udělován příslušnou 

národní organizací. Certifikát €FP™ představuje nejvyšší a vysoce výběrový stupeň v oblasti 

finančního plánování a podmínkou pro jeho získání je mimo jiné i předchozí získání 

certifikátu  €FA™. V současné době jsou akreditovány vzdělávací programy organizace 

€FPA Europe v rámci více než 35 evropských univerzit a bankovních a pojišťovacích 

institucí.  

 

V roce 2010 vznikla organizace €FPA Česká republika79 jako zájmové sdružení 

právnických osob také na našem území. Mezi základní úkoly této organizace patří 

organizování zkoušek v ČR, akreditace vzdělávacích programů, vedení databáze držitelů 

certifikátů a činnost v oblasti konferencí a odborných seminářů. Úředním sdělením ze dne 

21. 3. 2012 oznámila ČNB, že uznává zkoušky organizované €FPA Česká republika 

za účelem prokázání odbornosti osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry 

své činnosti. 

 

V prosinci roku 2002 byla založena Asociace finančních zprostředkovatelů 

a finančních poradců České republiky, o.s. (AFIZ)80 jako občanské sdružení fyzických 

a právnických osob, poskytujících službu investičního zprostředkovatele. Založení AFIZ bylo 

reakcí na novou právní úpravu81, kterou byl vymezen nový předmět podnikání mimo režim 

zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) typu investiční 

zprostředkovatel. V roce 2004 došlo k rozšíření působnosti AFIZ na všechny 

zprostředkovatelské a poradenské činnosti na finančním trhu, čímž vznikla možnost členství 
                                                
78 http://www.efpa.cz/page.php?kod=Efpa-europe 
79 http://www.efpa.cz/page.php?kod=vitejte-na-webu-Efpa-ceska-republika 
80 http://www.afiz.cz/ 
81 Původní název sdružení byl Asociace registrovaných investičních zprostředkovatelů, ARIZ ČR. 
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pro všechny právnické a fyzické osoby, které na finančním trhu působí jako zprostředkovatelé 

nebo poradci. AFIZ disponuje vlastním odborným zázemím, které směřuje do oblasti 

poskytování odborných služeb a k ochraně zájmů svých členů při přípravě nové legislativy 

regulující finanční trh. 

 

Od června 2004 působí na českém kapitálovém trhu Česká Asociace obchodníků 

s cennými papíry (ČAOCP)82, jejímiž zakládajícími členy bylo 14 OCP (například Cyrrus, 

a.s., BH Securities, a.s., FIO, burzovní společnost, a.s., Colosseum, a.s. a další). ČAOCP 

podle svého vyjádření usiluje mimo jiné o odborný růst svých členů; za tímto účelem byla 

také vytvořena Pracovní skupina pro pořádání makléřských zkoušek. Úlohou Asociace je 

rovněž reprezentace a prosazování zájmů svých členů před orgány veřejné správy ČR. 

 

Přestože činnost všech výše uvedených profesních organizací má vést 

k zprůhledňování a zdokonalování kapitálového trhu v ČR, překrývá se jejich působnost, 

kompetence a činnost v určitých oblastech mezi sebou navzájem. Domnívám se, 

že z toho důvodu není zajištěno výsadní postavení některé z těchto asociací ve vztahu ke 

všem poskytovatelům IS, jejichž pracovníci (osoby, pomocí kterých OCP/IZ provádí 

své činnosti) usilují o dosažení určité odbornosti, ale pouze ve vztahu 

k těm poskytovatelům IS, s nimiž některá konkrétní asociace spolupracuje. Z toho lze 

implikovat závěr, že ke zprůhlednění a zdokonalení kapitálového trhu dojde pouze 

ve vztahu ke vzájemně spolupracujícím obchodníkům sdruženým v té které asociaci, 

a nikoli plošně ve vztahu ke všem poskytovatelům IS, které na českém kapitálovém trhu 

působí. 

 

Podle mého názoru by nejvhodnějším řešením bylo vytvoření samosprávné 

profesní organizace na veřejnoprávním základě, která by se mohla nazývat například 

Česká investiční komora, a která by po vzoru jiných odvětvových komor (typu Česká 

advokátní komora, Česká lékařská komora nebo Česká stomatologická komora) 

zajišťovala školení a semináře osob ucházejících se o činnost VZ na jednotném základě. 

Podmínkou výkonu činnosti VZ by pak bylo složení odborné zkoušky u České investiční 

komory jakožto nezbytný předpoklad výkonu samostatné činnosti VZ. Domnívám se, 

že takový stav by vyřešil roztříštěnost školení vázaných zástupců prováděných různými 

                                                
82 http://www.caocp.cz/index.phtml?url=kdo_jsme 
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poskytovateli IS, odlišný přístup jednotlivých pracovníků OCP/IZ a v neposlední řadě 

sjednocení přístupu k poskytování IS podobně kvalifikovanými osobami. 

 

1.5. Vybrané druhy investičních služeb 
 

Pojem „investiční služba“, stejně jako rozdělení investičních služeb na hlavní a 

doplňkové, vychází ze směrnice 93/22/EHS ze dne 10. května 1993 o investičních službách 

v oblasti cenných papírů (Investment Services Directive, ISD), kterou s účinností od 21. 4. 

2004 nahradila směrnice MiFID. 

 

Jednotlivé druhy investičních služeb jsou taxativně vyjmenovány v § 4 odst. 2 a 3 

ZPKT. Česká právní úprava následuje úpravu směrnice MiFID, která v Příloze I (Seznam 

služeb, činností a nástrojů) upravuje všechny hlavní a doplňkové IS (core and non-core 

services83). 

 

Obchodník s cennými papíry je na základě povolení ČNB oprávněn poskytovat 

všechny hlavní a doplňkové IS uvedené v § 4 odst. 1 a 2 ZPKT na rozdíl od investičního 

zprostředkovatele, který může být registrován výhradně k hlavním investičním službám 

přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů a investiční poradenství 

týkající se investičních nástrojů podle § 4 odst. 2 písm. a) a e) ZPKT. Pro oba typy 

poskytovatelů IS platí povinnost jednat kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a v nejlepším 

zájmu zákazníků, což je souhrn jednání směřujících k naplnění odborné péče 

(due diligence).84  

 

Poskytovatel IS (investment services provider) je oprávněn poskytovat IS svým 

zákazníkům samostatně nebo ve spolupráci s jiným poskytovatelem IS (OCP/IZ). V takovém 

případě je však přímý poskytovatel IS podle ustanovení § 12b odst. 2 písm. b) ZPKT povinen 

zavést vnitřní mechanismus kontroly činnosti spolupracujícího obchodníka 

či zprostředkovatele tak, aby byl zajištěn výkon činnosti spolupracujícího subjektu v souladu 

s právními předpisy. Poskytovatel IS je podle § 12d ZPKT odpovědný za případné porušení 

                                                
83 Čl. 4 odst. 1 bod 1 směrnice MiFID. 
84 Povinnost OCP vyplývá z ustanovení § 15 odst. 1 ZPKT. IZ postupuje v souladu s ustanovením § 32 odst. 1 
ZPKT. 



 37 

pravidel outsourcovanou společností85, která se na výkonu významné provozní činnosti 

podílí. Své odpovědnosti se přitom nemůže zprostit. 

 

Ve své práci se zabývám zkoumáním vybraných IS podle § 4 ZPKT, které tvoří 

jednotný základ pro poskytování IS zákazníkům obchodníkem s cennými papíry a 

investičním zprostředkovatelem, a to v souladu s odbornou péčí. Předmětem mého 

zájmu jsou vybrané činnosti poskytovatelů IS, které souvisejí výhradně s přijetím 

pokynu od zákazníka za účelem jeho následného zobchodování na kapitálovém trhu. 

 

Moje práce se proto v následujících kapitolách zaměří na tyto vybrané hlavní a 

doplňkové IS: 

§ přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů (podle § 4 

odst. 2 písm. a) ZPKT); 

§ investiční poradenství týkající se investičních nástrojů (podle § 4 odst. 2 

písm. e) ZPKT); 

§ poskytování úvěru nebo půjčky zákazníkovi za účelem umožnění obchodu 

s investičními nástroji, na němž se poskytovatel úvěru nebo půjčky podílí 

(podle § 4 odst. 3 písm. b) ZPKT) a 

§ poskytování investičních doporučení a analýz investičních příležitostí 

nebo podobných obecných doporučení týkajících se obchodování 

s investičními nástroji (podle § 4 odst. 3 písm. d) ZPKT). 

 

IS přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů je hlavní IS, 

která zpravidla tvoří podstatnou činnost OCP/IZ. V praxi častou službou je také 

poskytování investičního poradenství týkajícího se investičních nástrojů, která logicky 

navazuje na IS přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů. Jedná 

se o kombinaci hlavních IS, k jejichž poskytování je IZ oprávněn ve stejném rozsahu 

jako OCP. Z toho důvodu se moje pozornost bude v následujícím textu soustředit 

na popis a následné vyhodnocení úskalí, které se v souvislosti s těmito IS vyskytují.  

 

                                                
85 Outsourcingem (out - vně, source - zdroj) rozumíme provozování podnikatelské činnosti tím způsobem, 
že podnikající subjekt vyčlení různé podpůrné a vedlejší činnosti (typicky IT/IS, případně vedení účetnictví) 
a svěří je smluvně jiné společnosti, tzv. subkontraktorovi, specializovanému na příslušnou činnost. 
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Všechny doplňkové IS je zákazníkovi oprávněn poskytnout na základě udělené 

licence pouze obchodník. Zprostředkovatel může zákazníkovi poskytovat všechny 

doplňkové služby s výjimkou IS úschova a správa investičních nástrojů včetně 

souvisejících služeb podle ustanovení § 4 odst. 3 písm. a) ZPKT.86 Doplňková IS 

poskytování úvěru nebo půjčky zákazníkovi za účelem umožnění obchodu s IN je 

předpokladem obchodování v případech, kdy zákazník nemá dostatečnou finanční 

rezervu na krytí svých investičních potřeb. Zákazník dále může v souvislosti 

s investičním rozhodováním využít investičních doporučení a analýz investičních 

příležitostí nebo podobných obecných doporučení týkajících se obchodování 

s investičními nástroji. 

 

1.5.1. Přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů 
 

IS přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů je upravena v § 4 

odst. 2 písm. a) ZPKT v návaznosti na ustanovení Přílohy I, Oddílu A, bod 1 směrnice 

MiFID. 

 

Pod pojmem přijímání a předávání pokynů rozumíme širokou škálu procesů, které 

jsou při poskytování IS nebo distribuci investičních nástrojů vykonávány. Jde zejména 

o jednání před vznikem smluvního vztahu, vytvoření technického zázemí pro komunikaci 

až k samotnému přijetí pokynu od zákazníka a jeho provedení samotným OCP, 

nebo případným předáním tohoto pokynu k obchodování  spolupracujícímu poskytovateli IS. 

 

Podle ustanovení § 4 odst. 4 ZPKT „Investiční služba přijímání a předávání pokynů 

týkajících se investičních nástrojů zahrnuje i zprostředkování obchodů s investičními 

nástroji.“. Vyvstává zde otázka, zdali se v případě zprostředkování obchodů 

s investičními nástroji, bude jednat o IS, či nikoli. Vzhledem k umístění tohoto 

ustanovení mimo taxativně vypočtené IS hlavní (§ 4 odst. 2 ZPKT) a doplňkové 

(§ 4 odst. 3 ZPKT), je možné polemizovat nad tím, zda zprostředkovatelská činnost 

je zákonodárcem chápána jako plnohodnotná IS, nebo jen jako určitá její součást 

v některých případech. 

 

                                                
86 Podle ustanovení § 4a ZPKT a contrario. 
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V této souvislosti je potřeba podívat se blíže na ustanovení směrnice MiFID, resp. již 

dříve účinné směrnice ISD. Bod 20 preambule směrnice MiFID, říká, že „Pro účely této 

směrnice by přijímání a předávání příkazů mělo zahrnovat také spojení dvou či více investorů 

i provádění transakcí mezi těmito investory.“87. Ke spojování investorů a provádění transakcí 

mezi nimi dochází jak na regulovaném trhu88, který je organizován výhradně organizátorem 

regulovaného trhu na základě povolení ČNB, tak na trhu neregulovaném (The Multilateral 

Trading Facility, MTF89), který je organizován obchodníkem s cennými papíry nebo 

organizátorem regulovaného trhu. Od těchto případů je potřeba odlišit činnost systematického 

internalizátora90, jímž je obchodník s cennými papíry, který pravidelně a systematicky 

provádí pokyny zákazníků týkající se investičních nástrojů tak, že obchoduje se zákazníky 

na vlastní účet mimo evropský regulovaný trh nebo mimo mnohostranný obchodní systém 

(MTF) provozovaný osobou se sídlem v členském státě Evropské unie. Transpozice tohoto 

bodu do českého právního řádu není sice zcela přesná, avšak s ohledem na obsah daného 

ustanovení směrnice MiFID a ustanovení § 4 odst. 4 ZPKT  lze dovodit, že česká právní 

úprava je v souladu s eurokonformním výkladem. Z toho důvodu dovozuji, že v případě 

zprostředkování obchodů s investičními nástroji se sice o samostatnou IS nejedná, avšak 

tím, že IS přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů zahrnuje 

i činnost zprostředkovatelskou, je taková činnost významnou a mnohdy nepominutelnou 

součástí IS, vedoucí k zobchodování pokynu zákazníka. 

 

Jak tedy vyplývá z definice směrnice MiFID i zákona o podnikání na kapitálovém 

trhu, na poskytování IS přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů 

se mohou podílet i jiné subjekty, které zprostředkují obchody s investičními nástroji v souladu 

s příkazem zákazníka. Podmínkou však je, aby všichni poskytovatelé IS, kteří se na procesu 

zobchodování pokynu zákazníka účastní, měli povolení k činnosti (OCP), nebo udělenu 

registraci (IZ) od ČNB. 

 

                                                
87 „For the purposes of this Directive, the business of the reception and transmission of orders should also 
include bringing together two or more investors thereby bringing about a transaction between those investors.“ 
88 Mnohostranný systém, který spojuje nebo umožňuje sdružování početných zájmů osob nakupovat a prodávat 
finanční nástroje v rámci systému a v souladu s pevně určenými pravidly způsobem, jehož výsledkem je 
uzavření obchodu s finančními nástroji přijatými k obchodování podle jeho pravidel, který funguje pravidelně a 
v souladu se zákonem. Srov. ustanovení § 65 a 56 ZPKT. 
89 Mnohostranný obchodní systém, který spojuje nebo umožňuje spojovat zájmy více osob nakupovat a prodávat 
finanční nástroje v rámci systému a v souladu s pevně určenými pravidly způsobem, jehož výsledkem je 
uzavření obchodu s finančními nástroji. Srov. 69 a násl. ZPKT. 
90 Viz § 17a ZPKT. 
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1.5.2. Investiční poradenství týkající se investičních nástrojů v kontrastu s analýzou 

investičních příležitostí a investičními doporučeními 

 

Investiční poradenství (investment advice) týkající se investičních nástrojů je hlavní IS 

podle ustanovení § 4 odst. 2 písm. e) ZPKT poskytovanou zákazníkovi na individualizovaném 

základě a za úplatu. Individualizované poradenství 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 potenciálního zákazníka, či z podnětu 

obchodníka.91 Jak uvádí směrnice MiFID v čl. 4 odst. 1 bod 4 a směrnice ID v čl. 5292, není 

podstatné, zda je IS poskytována zákazníkovi z jeho vlastní iniciativy, nebo z iniciativy 

poskytovatele IS. Poskytovatel IS se zpravidla daleko lépe orientuje v široké nabídce 

investičních možností, a dokáže tak zákazníkovi poskytnout relevantní informace a analýzy, 

které vedou k vyhodnocení aktuální situace na trhu v zájmu zákazníka.93 

 

Poskytování investičních doporučení a analýz investičních příležitostí nebo podobných 

obecných doporučení týkajících se obchodování s investičními nástroji je, na rozdíl 

od investičního poradenství, doplňkovou IS podle § 4 odst. 3 písm. d) ZPKT. Analýzou 

investičních příležitostí rozumíme informaci, která přímo či nepřímo doporučuje investiční 

strategii nebo investiční příležitost týkající se konkrétního investičního nástroje nebo emitenta 

investičního nástroje. Vzhledem k okolnostem může zákazník takovou informaci považovat 

za objektivní a nezávislé doporučení takové investiční strategie nebo investiční příležitosti. 

Analýza investičních příležitostí a investiční doporučení předkládaná obchodníkem s cennými 

papíry zákazníkovi totiž vyplývá z analýzy trhu, kterou OCP na základě zpráv z celého světa, 

vývoje kurzů investičních titulů a faktorů jej ovlivňujících94 prezentuje zákazníkovi s cílem 

snížit riziko ztráty zákazníka z realizovaného obchodu. Riziko ztráty však nelze vyloučit 

v celém rozsahu vzhledem k nemožnosti postihnout všechny nepředvídatelné výkyvy kurzů 

u všech druhů investičních nástrojů, které jsou na trhu obchodovány.95 

                                                
91 Viz § 4 odst. 5 ZPKT. 
92 Article 4(1)(4) of Directive 2004/39/EC: „Investment advice“ means the provision of personal 
recommendations to a client, either upon its request or at the initiative of the investment firm, in respect of one 
or more transactions relating to financial instruments.; Article 52: For the purposes of the definition 
of „investment advice“ ..., a personal recommendation is a recommendation that is made to a person in his 
capacity as an investor or potential investor, or in his capacity as an agent for an investor or potential investor. 
93 Dědič J.: Burza cenných papírů a komoditní burza. 1. vydání. PROSPEKTUM Praha, 1992, s. 187 – 188. 
94 Fundamentální a technická analýza. 
95 Dědič J.: Burza cenných papírů a komoditní burza. 1. vydání. PROSPEKTUM Praha, 1992, s. 187 – 188. 
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Důvod, pro který jsem zkoumání dvou výše uvedených investičních služeb 

sjednotila do jedné společné kapitoly, je jejich velice úzká souvislost, a to zejména 

z hlediska míry vlivu poskytovatele IS na rozhodování zákazníka. Hranice mezi výše 

uvedenými pojmy je sice velmi tenká, avšak pro posouzení optimálnosti přístupu 

poskytovatele IS nezbytná. Poskytovatel IS může naplnit jeden, dva nebo všechny tři 

stupně uvedené níže, přičemž pouze třetí stupeň (investiční poradenství) vyžaduje 

povolení ČNB k jeho poskytování. V časovém sledu rozlišuji následující kroky 

optimálního postupu poskytovatele IS: 

§ prvním krokem by měla být analýza investičních příležitostí; jedná se 

o informaci, která sama o sobě nemusí mít ještě povahu investičního 

doporučení, a to do okamžiku, než poskytovatel IS danou analýzu 

vyhodnotí a vytvoří investiční strategii nebo konstatuje investiční 

příležitost ve vztahu ke konkrétnímu investičnímu nástroji nebo jeho 

emitentovi s cílem prezentovat zákazníkovi investiční doporučení; 

§ investiční doporučení prezentuje poskytovatel IS poté, co provedl analýzu 

investičních příležitostí; není však vyloučeno, aby analýza investičních 

příležitostí byla zároveň investičním doporučením; 

§ posledním, třetím stupněm je investiční poradenství, které musí splňovat 

níže uvedené požadavky. 

 

Pro posouzení toho, zda poskytnutí rady či doporučení je investičním poradenstvím 

ve smyslu směrnice MiFID, a tedy IS, k jejímuž výkonu potřebuje poskytovatel IS příslušné 

povolení ČNB, je rozhodné, zda byly naplněny následující pojmové znaky zároveň: 

i) individuální (osobní) určenost, směřující k dispozici s investičním nástrojem a ii) určené 

osobě investora nebo osobě, jejímž jménem tato osoba jedná. 

 

Za účelem klasifikace jednání OCP/IZ, jehož obsahem je investiční poradenství 

poskytované zákazníkovi, je nutno posoudit několik aspektů. O investiční poradenství 

se jedná v případech96, kdy byly naplněny všechny následující pojmové znaky současně:  

§ obsahem nabízené IS je doporučení nebo prostá informace; 

§ doporučení se týká transakce nebo dispozice s investičním nástrojem; 

                                                
96 Seminář LEGENDOR spol. s.r.o., Husták Z.: MIFID 2, MAD 2, PRIPS a související aktuální otázky, Praha, 
9.  5. 2012, s. 41. 
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§ doporučení je prezentováno jako vhodné nebo zohledňuje individuální 

podmínky zákazníka; 

§ doporučení je vydáno jiným způsobem než prostřednictvím distribučních 

kanálů nebo je uveřejněno a 

§ doporučení směřuje vůči zákazníkovi, potenciálnímu zákazníkovi 

nebo jejich zástupci. 

 

Právě § 4 odst. 2 písm. e) ZPKT (a jeho odlišení od činnosti poskytovatele IS 

podle § 4 odst. 3 písm. d) ZPKT) je z hlediska dohledu ČNB významným hlediskem 

k adekvátnímu posouzení způsobu provádění činnosti OCP/IZ. Je to dáno několika 

pohledy, které při poskytování IS investiční poradenství týkajícího se investičních 

nástrojů vystupují do popředí. Pokud poskytovatel IS získal potřebné oprávnění pro 

poskytování individualizovaného poradenství zákazníkům, je zcela v rukou analytického 

oddělení, jaké investiční analýzy, rady či doporučení ohledně nákupu a prodeje 

investičního nástroje či konkrétního investičního titulu předá osobě oprávněné 

komunikovat se zákazníkem. Na základě předkládané analýzy investičních příležitostí 

doporučí pracovník OCP/IZ zákazníkovi, aby zadal pokyn k obchodování, poskytne mu 

určitou radu týkající se aktuální situace na trhu a podobně, a na základě poskytnutí 

analýzy, rady či doporučení v zájmu zákazníka, je oprávněn požadovat na zákazníkovi 

úplatu za poskytnutou IS, byla-li smluvně ujednána. Domnívám se, že problém takového 

postupu spočívá v tom, že zákazník sám nemá často odborné znalosti a zkušenosti 

s investováním na kapitálovém trhu, a tudíž zcela a dobrovolně přenechává rozhodování 

o investování svých vložených peněžních prostředků na pracovníkovi poskytovatele IS, 

což je ale pouze jen jedna strana mince. Druhou a závažnější komplikací, která se 

s neerudovaností investora pojí, je skutečnost, že zákazník – investor raději ani 

informace o investičním nástroji nezískává, vytvoření a plnění vlastní investiční strategie 

ponechává zcela na finančním subjektu a investování má tak blíže k sázení s náhodným 

výsledkem. Individuální asset management je předmětem úvah autora Kotáska97, který říká, 

že rozhodování o tom, kdy investovat a jaké investiční nástroje pořizovat a prodávat, přebírá 

za investora v plné míře asset manažer, čímž investorovi jednak nahrazuje deficit jeho 

vlastních zkušeností s obchodováním na kapitálovém trhu a dále zákazníkovi odpadá i pracné 

vyhledávání relevantních informací. S názorem autora se v tomto případě neshoduji, 

                                                
97 Kotásek J., Pokorná J., Raban P. a kol.: Kurs obchodního práva. Právo cenných papírů. 4. vydání. 
C. H. BECK, 2005, s. 206. 



 43 

vzhledem k tomu, že zastává pozitivní názor na individuální asset management. 

Podle mého názoru je takový postup v praxi skutečným negativem investování, a do jisté 

míry i překážkou pro vytvoření investorské erudované veřejnosti, která by sama 

rozhodovala o typu investice a nesla odpovědnost za učiněná rozhodnutí. Na podporu 

svého tvrzení dále uvádím, že také ustanovení čl. 19 odst. 3 směrnice MiFID98 klade na 

poskytovatele IS požadavek poskytovat klientům nebo potenciálním klientům 

srozumitelné informace o samotném poskytovateli IS a jeho službách, finančních 

nástrojích a navrhovaných investičních strategiích, systémech provádění a nákladech a 

souvisejících poplatcích tak, aby byli investoři přiměřeně schopni pochopit povahu a 

rizika IS i nabízeného určitého typu finančního nástroje, a následně učinit informované 

investiční rozhodnutí. Z výše uvedeného lze dovodit, že asset manažer jednající 

za poskytovatele IS nemůže plně nahradit deficit zkušeností u zákazníka a rozhodovat 

namísto něj. 

 

Typickým příkladem dvojího aspektu problematiky nazírání na investiční poradenství 

je první veřejná nabídka akcií na trh (Initial Public Offering, IPO, dále také „IPO“). Tímto 

primárním úpisem nových akcií vstupuje poprvé na burzu určitá společnost, a nabízí své akcie 

široké veřejnosti s cílem provést přeměnu ze soukromé společnosti na veřejnou akciovou 

společnost.99 Akcie těchto společností jsou zpravidla podhodnoceny s tím, že během několika 

prvních dnů obchodování dojde k pohybu jejich tržní ceny (market price) směrem 

k objektivní hodnotě (objective value) vyplývající z kurzového zisku.100 Podle mého názoru 

se jedná o typickou past na nezkušené investory. Poskytovatel IS má často silnou moc 

přimět zákazníka k uskutečnění obchodu týkajícího se IPO tím, že zákazníkovi předloží 

informace vztahující se k takovému investičnímu titulu. Hranice mezi správným 

způsobem prezentace investičního doporučení a způsobem, který má naopak zakrýt 

touhu OCP/IZ po zisku ze zákazníkem uskutečněného obchodu, je velmi tenká.  

 

                                                
98 „Appropriate information shall be provided in a comprehensible form to clients or potential clients about the 
investment firm and its services, financial instruments and proposed investment strategies, execution venues, and 
costs and associated charges so that they are reasonably able to understand the nature and risks of the 
investment services and of the specific type of financial instrument that is being offered and, consequently, to 
take investment decisions on an informed basis.“ 
99 Tento proces se nazývá Going Public.  
100 Musílek P.: Finanční trhy a investiční bankovnictví. 1. vydání. ETC Publishing Praha, 1999, s. 405. 
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1.5.3. Poskytování úvěru nebo půjčky zákazníkovi za účelem umožnění obchodu 

s investičními nástroji, na němž se poskytovatel úvěru nebo půjčky podílí 

 

Právní úprava účinná do 31. 12. 2013 rozlišovala smlouvu o úvěru101 a smlouvu 

o půjčce102. Smlouvou o úvěru se věřitel zavazoval, že na požádání dlužníka poskytne v jeho 

prospěch peněžní prostředky do určité částky, a dlužník se zavazoval poskytnuté peněžní 

prostředky vrátit a zaplatit úroky. Smlouvou o půjčce přenechával věřitel dlužníkovi věci 

určené podle druhu, zejména peníze (tj. bankovky a mince), a dlužník se zavazoval vrátit 

po uplynutí dohodnuté doby věci stejného druhu. Byla-li mezi smluvními stranami uzavřena 

smlouva o půjčce peněžité, mohli si účastníci takové smlouvy dohodnout úroky. 

 

Současná právní úprava obsažená v novém občanském zákoníku rozlišuje mezi 

zápůjčkou103 a úvěrem.104 Úvěr105 je formou dočasného postoupení peněžních prostředků 

úvěrujícím úvěrovanému, který je ochoten za tuto půjčku po uplynutí nebo v průběhu doby 

splatnosti zaplatit určitý úrok ve formě peněžité prémie (princip návratnosti peněžních 

prostředků). Zápůjčka106 je typ závazku, který vznikne na základě uzavřené smlouvy 

o zápůjčce, na jejímž základě zapůjčitel přenechává vydlužiteli zastupitelnou věc (v případě 

peněžité zápůjčky peníze) a vydlužitel se ji zaváže po uplynutí dohodnuté doby vrátit, 

případně zaplatit navíc i stanovené úroky, byly-li sjednány. 

 

Pojem zápůjčka v dnešním pojetí je prakticky obdobný dřívějšímu pojmu půjčka. 

Nová právní úprava provádí pouze částečnou modifikaci tohoto pojmu, která souvisí 

se změnou označení smluvních stran. 

 

Zápůjčka je tzv. reálným právním vztahem, tj. smlouva o zápůjčce vzniká 

(je uzavřena) až okamžikem faktického poskytnutí věci, která je předmětem zápůjčky 

(tedy okamžikem, kdy zapůjčitel věc vydlužiteli předá a vydlužitel věc převezme). Smlouva 

o úvěru má naproti tomu povahu konsensuální smlouvy, tj. vzniká okamžikem jejího 

uzavření. Úvěrující je tak na základě smlouvy povinen poskytnout finanční prostředky a 

                                                
101 § 497 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. 
102 § 657 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. 
103 § 2390 a násl. NOZ. 
104 § 2395 a násl. NOZ. 
105 http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obcansky-zakonik/cast4h2d2.aspx#cast4h2d2o6 
106 http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obcansky-zakonik/cast4h2d2.aspx#cast4h2d2o6 
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úvěrovaný má povinnost tyto finanční prostředky přijmout a vrátit je spolu s úroky v čase a 

výši sjednané smlouvou. 

 

Cílem zákazníka obchodujícího na kapitálovém trhu je dosažení co nejvyššího výnosu 

z investice při současném dosažení akceptované míry rizika a likvidity. Formami zhodnocení 

peněžních prostředků jsou spekulace na vzestup107 či pokles108 kurzu, které lze realizovat 

dvojím způsobem; buď obchodováním s vlastními peněžními prostředky či investičními 

nástroji109, nebo nákupem či prodejem cenných papírů na úvěr (tzv. „na marži“) formou 

maržového obchodování (margin trading).110 

 

Spekulace na vzestup kurzu realizovaná nákupem cenných papírů na marži probíhá 

tím způsobem, že obchodník otevře zákazníkovi tzv. maržový účet (margin account), 

na němž jsou zákazníkovi k dispozici peněžní prostředky ve formě úvěru či zápůjčky v určité 

výši. Za účelem nákupu cenných papírů hradí část prostředků zákazník z vlastních zdrojů, 

tzv. počáteční krytí (initial margin) a část prostředků je hrazena z úvěru poskytnutého 

obchodníkem. Zákazník nese riziko poklesu kurzu cenného papíru, v jehož důsledku klesá 

i jeho podíl na maržovém účtu (tzv. úroveň minimálního krytí, resp. udržovací krytí), 

(maintenance margin). Obchodník s cennými papíry buď zašle zákazníkovi příkaz, 

tzv. maržovou výzvu (margin call), jehož obsahem je povinnost zákazníka zvýšit vklad 

(deposit) a vyrovnat tak hodnotu jeho podílu na počáteční hodnotu vzhledem k nepříznivému 

vývoji trhu proti němu v minulosti, nebo navýší krytí (v krajním případě nuceným) 

odprodejem některých pozic, čímž dojde k poklesu podílu cizích zdrojů vůči zdrojům 

vlastním. Problém může nastat v situaci, kdy je na jednom investičním titulu realizováno 

mnoho maržových obchodů. Pak navýšení krytí obchodníkem provedené nuceným 

odprodejem některých pozic může být jedním z faktorů, který tlačí hodnotu cenného papíru 

rychle dolů. Důsledkem je pak lavinový efekt, který pro zákazníky znamená stále větší 

propady a ztráty, namísto vyšších výnosů. V opačném případě, dojde-li k převýšení hodnoty 

úrovně minimálního krytí v důsledku vzrůstu kurzu cenných papírů, je zákazník oprávněn 

částku přesahující udržovací krytí vybrat. Úroveň zajištění úvěru, při jehož dosažení je 

poskytovatel IS kdykoliv oprávněn toto zajištění realizovat, se nazývá margin close.111 

                                                
107 Rostoucí trh je označován pojmem à la hausse, haussa, bull čili býčí trh. 
108 Klesající trh je označován pojmem à la baisse, baissa, bear čili medvědí trh. 
109 Srov. § 3 ZPKT. 
110 Dědič J.: Burza cenných papírů a komoditní burza. 1. vydání. PROSPEKTUM Praha, 1992, s. 169 
111 Rejnuš O.: Cenné papíry a burzy. 1. vydání. Vysoké učení technické v Brně, leden 2009, s. 279 – 282. 
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Vzhledem k tomu, že koupě cenných papírů je částečně financována z peněz 

vypůjčených od obchodníka, používá zákazník za účelem dosažení výnosnosti počáteční 

investice velký pákový mechanismus (leverage effect). Stejně tak, jako může být u počáteční 

investice znásobena výnosnost, může být realizována i ztráta.112 Obchodování na páku 

umožňuje totiž zákazníkovi realizovat obchody velkého rozsahu, a to i s poměrně nízkým 

kapitálem. Pákový efekt je charakterizován zaplacením zálohy pouze v určité minimální 

procentuální výši ceny kontraktu (zpravidla 50 %) s tím, že následný pohyb ceny kontraktu 

o určitou procentuální výši (například o 10 %) vyvolá zisk či ztrátu v celé výši ceny kontraktu 

(100 %).113 

 

Pozitivem, které zákazníkovi přináší obchodování na úvěr, je možnost investovat 

relativně malou sumu peněžních prostředků (marži), za níž může nakoupit větší množství 

cenných papírů. Zbývající sumu potřebnou k nákupu cenných papírů poskytne zákazníkovi 

(ať už formou úvěru či zápůjčky) obchodník s tím, že zákazník ručí nakoupenými cennými 

papíry, resp. penězi na svém účtu (kolaterál). 

 

Výše úvěru poskytovaného zákazníkovi není u každého obchodníka stejná. Zpravidla 

je zákazníkovi poskytnuto 50 % hodnoty nakupovaných cenných papírů, někteří obchodníci 

v ČR však běžně poskytují i 70 % hodnoty cenných papírů, maximem je pak 85 až 90 % 

hodnoty nakupovaných cenných papírů (například u Fio banka, a.s.). Výše peněžních 

prostředků, které je každý jednotlivý obchodník oprávněn zákazníkovi poskytnout za účelem 

maržového obchodování, není v ČR dosud regulována. 

 

Skutečnost, že maržové obchody zvyšují volatilitu na finančním trhu, je známa z USA 

již z období velké krize ve 30. letech 20. století. Proto v roce 1934 americký zákon o cenných 

papírech zmocnil Federální rezervní systém (FED), aby stanovil horní procentuální limity 

objemu peněžních prostředků u maržových obchodů, které může obchodník s cennými papíry 

poskytnout zákazníkovi na koupi cenných papírů, čímž bylo určeno, z kolika procent musí 

koupi cenných papírů financovat samotný investor. Podle této regulace, která platí dodnes, 

si investor může půjčit hotovost na koupi cenných papírů do výše 50 % jejich ceny. 

Obchodování na marži v současné době reguluje FED a mnoho seberegulujících institucí, 

jako je newyorská burza (NYSE) a Národní asociace dealerů s cennými papíry (NASD). 

                                                
112 Jílek J.: Finanční a komoditní deriváty. První vydání. GRADA Publishing a.s., Praha, 2002, s. 40. 
113 Dědič J.: Burza cenných papírů a komoditní burza. 1. vydání. PROSPEKTUM Praha, 1992, s. 186. 
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Kromě toho mohou obchodníci s cennými papíry stanovit další vlastní pravidla. 

Před maržovým obchodováním vyžaduje NYSE a NASD, aby zákazník složil na účet u OCP 

alespoň 2 000 USD či 100 % hodnoty, tzv. minimální marže (minimum margin, min-margin). 

Zákazník si může vypůjčit do 50 % hodnoty cenných papírů, tzv. počáteční marže 

(initial margin). Pravidla požadují, aby na maržovém účtu bylo neustále alespoň 25 % tržní 

hodnoty cenných papírů, tzv. udržovací požadavek (maintenance margin).114  

 

V ČR nabízí maržové obchody většina obchodníků s cennými papíry. O podobné 

regulaci obchodování na marži po vzoru USA uvažovala pražská burza po propadu českého 

akciového trhu v první polovině roku 2006. Vedení pražské burzy hodlalo stanovit strop 

pro poskytnutí úvěru na koupi akcií ve výši 50 % celkové částky.115 Limit 50 % se však zdál 

menším obchodníkům příliš vysoký. Mnoho obchodníků bylo zvyklých půjčovat daleko větší 

objemy peněžních prostředků, a to až do výše 90 % hodnoty cenných papírů. Proto členové 

burzy, motivováni ziskem, tuto regulaci zamítli.116 

 

 Domnívám se, že česká legislativa by měla regulovat procentuální výši peněžních 

prostředků, které je OCP oprávněn zákazníkovi poskytnout ve formě úvěru či půjčky za 

účelem obchodování na marži. Podle mého názoru je stanovení výše peněžních 

prostředků na hranici 50 % dostatečné. Ze zkušenosti amerického akciového trhu 

vyplývá, že neexistující regulace v oblasti maržového obchodování, může způsobit 

zadlužení obrovského množství investorů. 

 

Za úvěr či zápůjčku poskytnuté obchodníkem, platí zákazník úroky, které se 

u tuzemských obchodníků pohybují na úrovni 7 – 8 % pro korunové účty, 8 – 9 % pro účty 

vedené v euroměně a 5 – 6 % pro účty dolarové. Není výjimkou, že obchodník zákazníkovi 

poskytne slevu v závislosti na tom, jak velký objem peněžních prostředků zákazník sám 

vynaložil, nebo v závislosti na kvantitě obchodování na marži. 

 

Přínosem, který zákazník pravděpodobně spatřuje na maržovém obchodování, 

je možnost využití pákového efektu, což mu z jeho pohledu může zněkolikanásobit výnosy, 

                                                
114 http://www.akcie.cz/odborne-clanky/53247-obchodovani-na-uver-vyssi-zisky-vyssi-ztraty 
115 „Minimální vstupní část vlastních prostředků navrhujeme ve výši 50 000 Kč a při každé nové koupi akcií 
minimálně 50 % z hodnoty obchodu“ ... zdroj: www.akcie.cz/odborne-clanky/53247-obchodovani-na-uver-
vyssi-zisky-vyssi-ztraty/?graf=23310 
116 http://www.akcie.cz/odborne-clanky/53247-obchodovani-na-uver-vyssi-zisky-vyssi-ztraty 
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na rozdíl od běžného nákupu cenných papírů. Tak například při úvěru poskytnutém ve výši 

50%, celkovém objemu peněžních prostředků 100 000 Kč a při výnosnosti cenného papíru 

10 %, činí výnos zákazníka přibližně 10 000 Kč (po odečtení úroků a poplatků), což je 

z 50 000 Kč investovaných zákazníkem téměř 20 % výnosnost z investice. 

 

Domnívám se, že maržové obchodování není vhodným zhodnocením peněžních 

prostředků pro každý typ zákazníka. Současná volatilita na finančních trzích nahrává 

spíše zkušeným investorům, kteří mají dostatek volných peněžních prostředků a mohou 

v případě nepříznivého vývoje na trhu buď kdykoli doplnit chybějící prostředky na účtu 

z jiných zdrojů, nebo pro ně případná ztráta z investice nepředstavuje velký problém. 

Zákazníci, kteří přicházejí na finanční trh s cílem rozmnožit své dlouholeté úspory, 

a hodlají tak učinit prostřednictvím obchodování na marži, mohou sice docílit 

zajímavých nadprůměrných zisků ve velmi krátkém čase, avšak vždy za existence rizika 

zadlužení v případě jimi učiněného neuváženého rozhodnutí investovat do investičního 

titulu, který výrazně klesá na hodnotě. I přes maržovou výzvu učiněnou obchodníkem 

nebo uzavření obchodu z iniciativy obchodníka, není vyloučeno, že u zákazníka ke ztrátě 

z investice dojde, vzhledem k tomu, že obchodník jednoduše nemusí stihnout uzavřít 

pozice včas.117 Má-li zákazník další, do investování dosud nevnesené, peněžní 

prostředky, může se pokusit o vyrovnání předchozí kumulované ztráty z investic a 

opětovně se pokusit úspěšněji investovat. Pokud však takové finanční krytí zákazník 

k dispozici nemá, vyjít z počáteční ztrátové investice beze ztráty je prakticky nemožné. 

Domnívám se, že realizovat výnosovou investici při obchodování na marži je velmi 

obtížné. Úspěšnost investice je totiž do jisté míry předurčena právě výší peněžních 

prostředků, které je zákazník schopen pro danou akci uvolnit. 

 

Závěrem uvádím, že maržové obchodování se mi jeví jako výhodný způsob 

investování do investičních nástrojů pouze pro nejmovitější kategorii zákazníků, 

vzhledem k tomu, že jen tento bohatý zákazník se může na dobu delší než krátkou 

zadlužit. Domnívám se, že obchoduje-li zákazník na marži zcela výjimečně 

a s rozmyslem za současného předpokladu jeho dostatečného finančního krytí, je reálná 

možnost, že se zadlužení vyhne. Za účelem koupě či prodeje investičního nástroje by měl 

mít zákazník nejen dostatek finančního krytí, které bude tvořit rezervu případných 

                                                
117 http://www.investujeme.cz/obchodovani-na-marzi-nebezpecne-lakave-vynosy/ 
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ztrát z investic, ale přijmout také riziko, že se nepodaří pozici v nedostatku likvidity 

uzavřít včas. Jen takto může zabránit ztrátě celoživotních úspor a osobnímu bankrotu. 

 

1.6. Investiční nástroje 
 

Termín investiční nástroj (financial instrument) prošel určitým vývojem. Ne vždy 

se o instrumentu kapitálového trhu hovořilo jako o investičním nástroji (dále také „IN“). 

Ustálení tohoto pojmu je východiskem harmonizačního procesu realizovaném transpozicí 

směrnice ISD. 

 

Pojmu investiční nástroj v zákoně o podnikání na kapitálovém trhu předcházela právní 

úprava zakotvená v ustanovení § 8a zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech  (dále také 

„ZCP“ nebo „zákon o cenných papírech“) ve znění zákona č. 362/2000 Sb.118, a zejména 

ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 15/1998, o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění 

dalších zákonů ve znění zákonů č. 30/2000 Sb.119, které používali pojem investiční 

instrument.120 

 

Současná právní úprava používá pojem investiční nástroj a v ustanovení § 3 odst. 1 

ZPKT řadí mezi investiční nástroje kromě dalších také investiční cenné papíry (transferable 

securities) a finanční deriváty (financial derivatives). Investiční cenné papíry121 jsou 

zastupitelné cenné papíry, které jsou obchodovatelné na kapitálovém trhu. Mezi investiční 

cenné papíry řadíme zejména: 

§ akcie nebo obdobné cenné papíry představující podíl na společnosti nebo jiné 

právnické osobě, 

§ dluhopisy nebo obdobné cenné papíry představující právo na splacení dlužné 

částky, 

§ cenné papíry nahrazující akcie a dluhopisy, 

§ cenné papíry opravňující k nabytí nebo zcizení akcií a dluhopisů, 

                                                
118 Novela zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech ve znění zákona č. 362/2000  Sb., účinného do 30. 4. 
2004. 
119 Novela zákona č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry, ve znění zákona č. 30/2000 Sb. účinného do 31. 
12. 2000. 
120 Kotásek J., Pokorná J., Raban P. a kol.: Kurs obchodního práva. Právo cenných papírů. 4. vydání. 
C. H. BECK, 2005, s. 94 – 97. 
121 § 3 odst. 2 ZPKT. 
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§ cenné papíry, ze kterých vyplývá právo na vypořádání v penězích a jejichž 

hodnota je určena hodnotou investičních cenných papírů, měnových kurzů, 

úrokových sazeb, úrokových výnosů, komodit nebo finančních indexů či 

jiných kvantitativně vyjádřených ukazatelů. 

 

Výčet IN v § 3 odst. 1 ZPKT však shrnuje nejen nástroje, s nimiž se obchoduje na trhu 

kapitálovém, ale také na trhu peněžním, jak je uvedeno pod písm. c) výše zmíněného 

ustanovení. 

 

Mezi IN podle § 3 odst. 1 ZPKT řadíme také finanční deriváty (financial derivatives), 

a to zejména termínové obchody typu forvard či futures, opce, swapy a další hybridní 

instrumenty (hybrid instruments), jejichž cena je vždy odvozena od ceny některého 

podkladového (předmětného) aktiva (underlying instrument) jako je například akcie (share), 

obligace (bond), měna (currency) či komodita (commodity).122 Finanční deriváty umožňují 

dosažení zisku při mnohem menší kapitálové náročnosti, než je tomu u standardních IN, 

a proto jsou vyhledávaným nástrojem spekulačních obchodů.123 

 

 

                                                
122 Blaha Zdeněk S.: Opce, swapy, futures – deriváty finančního trhu. 2. rozšířené vydání. Management Press, 
Praha, 1997, s. 11. 
123 Bakeš M., Karfíková M., Kotáb P., Marková H. a kolektiv: Finanční právo. 5. upravené vydání. C. H. BECK, 
2009, s. 428-429. 
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2. Institucionální a právní rámec dohledu nad kapitálovým trhem 
 

2.1. Institucionální rámec dohledu nad kapitálovým trhem 
 

V době vzniku samostatné ČR bylo regulatorním a správním orgánem pro oblast 

kapitálového trhu Ministerstvo financí České republiky, které mělo mj. oprávnění vydávat 

povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry. Dohled nad kapitálovým trhem vykonával 

odbor 10, označovaný jako Úřad pro cenné papíry. Potřeba zásadní a jednoznačné 

inkorporace práva Evropského společenství (dále také „ES“) do příslušných českých právních 

norem a na tento proces navazující převzetí pravidel jednání všech subjektů českého 

kapitálového trhu značně posílila v období sbližovací a standardizační etapy124, která byla 

u nás spojena se vznikem Komise pro cenné papíry. Zákonem č. 15/1998 Sb., o Komisi 

pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, byla ke dni 1. 4. 1998 zřízena KCP 

jakožto ústřední orgán státní správy, na který přešly veškeré pravomoci Úřadu pro cenné 

papíry. Důležitým aspektem byl výrazný posun ve vnímání kapitálového trhu jako nezbytné 

součásti naší ekonomiky a změně chápání úlohy regulace a dohledu nad kapitálovým 

trhem.125 Dnem účinnosti zákona č. 57/2006 Sb. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením 

dohledu nad finančním trhem126 přešla dosavadní působnost KCP na ČNB, která se tímto stala 

orgánem vykonávajícím jednotný dohled nad finančním trhem. Na základě ustanovení § 199 

odst. 2 ZPKT je ČNB zmocněna k vydávání navazujících vyhlášek podle taxativně 

vymezených ustanovení. Zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně 

a doplnění dalších zákonů, byl rovněž zákonem č. 57/2006 Sb. o změně zákonů v souvislosti 

se sjednocením dohledu nad finančním trhem s účinností od 1. 4. 2006 přejmenován 

(nikoli však přečíslován) na zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu 

a o změně a doplnění dalších zákonů. 

 

 

                                                
124 Období konce 90. let 20. století. 
125 Pavlát V., Kubíček A.: Regulace a dozor nad kapitálovými trhy. Vydání první. Vysoká škola finanční 
a správní, o.p.s., 2004, s. 146 – 148. 
126 Zákon nabyl účinnosti dnem 1. 4. 2006. 
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2.2. Právní úprava v oblasti poskytování investičních služeb a její dopady 

do českého právního řádu 

 

2.2.1. Koncepce Basel 
 

V rámci Banky pro mezinárodní vypořádání (The Bank for International Settlement, 

BIS) působí Basilejský výbor pro bankovní dohled (The Basel Committee on Banking 

Supervision, BCBS), který byl založen v roce 1974 členy skupiny G10 a Lucemburskem. 

V současnosti má 27 členů z různých oblastí světa. Basilejský výbor pro bankovní dohled 

vydává poměrně široké regulační standardy, doporučuje konkrétní postupy v oblasti 

bankovního dohledu a snaží se o postupné sbližování regulačních norem. Řada států jeho 

doporučení zohledňuje a přijímá do vlastní legislativy. Standardy vydávané Basilejským 

výborem pro bankovní dohled se označují Basel a byly dosud vydávány ve třech generacích 

označovaných jako Basel I, Basel II a Basel III. Smyslem těchto koncepcí je obecně měření 

rizik daného finančního subjektu a na jejich základě pak stanovení odpovídající minimální 

úrovně jeho vlastního kapitálu. Hodnota vlastního kapitálu finanční instituce by měla být 

schopna pokrýt budoucí potenciální ztráty z rizik, kterým je finanční instituce vystavena 

v současnosti. V reakci na finanční krizi v roce 2008 vypracoval Basilejský výbor poslední 

z nich, tj. Basel III, který má být postupně implementován mezi lety 2013 až 2019.127 Nové 

regulace dramaticky zvýší požadavky na kapitálovou přiměřenost a významně omezí využití 

nízké míry rezerv. Tři hlavní cíle jsou následující:  i) nastavit minimální úrovně kapitálové 

přiměřenosti, ii) zajistit proticykličnost a iii) snížit pákový poměr.128  

 

Již v roce 1988 Basilejský výbor bankovního dohledu inicioval dohodu o kapitálové 

regulaci známé jako Basel I (The Basel Capital Accord, BCA, Basilejská kapitálová dohoda). 

KCP však vydala vyhlášky upravující kapitálovou přiměřenost obchodníků s cennými papíry 

v závislosti na Basilejské kapitálové dohodě teprve v roce 2003. Basel I byla první 

mezinárodní dohodou týkající se regulace úvěrového rizika. S účinností od roku 1993 dává 

tato koncepce doporučení bankám, nikoliv však obchodníkům s cennými papíry, udržovat 

výši kapitálu v poměru k rizikově váženým aktivům (tzv. kapitálovou přiměřenost) alespoň 

                                                
127 http://www3.ekf.tuke.sk/mladivedci2011/herlany_zbornik2011/szpyrc_miroslav.pdf 
128 http://www.colosseum.cz/vzdelavani-a-informace/komentare-analytiku/684/zachrani-implementace-basel-iii-
financni-system-pred-krachem- 
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ve výši 8 %. Podle Basel I byla bankovní aktiva rozdělena do pěti kategorií, z nichž každá 

měla fixní rizikovou váhu. Basel I zohledňoval i teritoriální riziko země, které bylo odvozeno 

od členství v Organizaci pro evropskou spolupráci a rozvoj (The Organization for European 

Cooperation and Development, OECD).129 Vzhledem k nově vznikajícím rizikům 

na finančních trzích byly publikovány stále nové dodatky k Basel I, z nichž nejvýznamnějším 

byl dodatek z roku 1996, který se již zabýval také měřením a řízením tržního rizika (tj. 

akciového, úrokového, komoditního a měnového). 

 

Vzhledem k tomu, že dohoda Basel I přestala vyhovovat aktuálním podmínkám 

na trhu pro svoji přílišnou rigiditu, navrhl v roce 2004 Basilejský výbor pro bankovní dohled 

finální verzi nových pravidel130 pro výkon bankovní činnosti a pro výkon dohledu 

nad bankami. 

 

V tomtéž období iniciovala Evropská komise zahájení legislativního procesu, a to 

předložením vypracovaného návrhu nové úpravy kapitálových požadavků, který se promítl 

do směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES ze dne 14. června 2006 o přístupu 

k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu (dále také „směrnice o přístupu k činnosti 

úvěrových institucí“) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/49/ES ze dne 

14. června 2006 o kapitálové přiměřenosti investičních podniků a úvěrových institucí 

(dále také „směrnice o kapitálové přiměřenosti“). Souhrnné označení těchto dvou směrnic je 

CRD (The Capital Requirements Directive). Směrnice CRD navazuje na činnost Basilejského 

výboru pro bankovní dohled a dohody přijaté skupinou G20.131 Týká se obezřetnostních 

pravidel dodržovaných bankami, spořitelními a úvěrními družstvy a obchodníky s cennými 

papíry, a dále také postupů dohledu vykonávaného Českou národní bankou. 

 

CRD I je spíše technickou novelou; upravuje propočty kapitálových požadavků. CRD 

II pak přináší významnější změny z hlediska regulace a dohledu. Vztahuje se nejen 

na subjekty regulované (banky, spořitelní a úvěrní družstva, obchodníky s cennými papíry), 

ale také na r orgány regulující. Upravuje vztahy mezi domácími (home) a hostitelskými (host) 

orgány dohledu. Kromě toho mění pravidla angažovanosti, umožňuje zahrnutí tzv. hybridních 

                                                
129 Pro členský stát OECD byla riziková váha 0 %, pro nečlenský stát pak 100 %. 
130 Basel II: International Convergence of Capital measurement and Capital Standards 
131 Časopis Bankovnictví, měsíčník vydavatelství Economia, č. 10/2009, měna a regulace: Nejen banky čeká 
další vlna regulace (Bauerová J., Ministerstvo financí ČR), s. 19-21. 
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nástrojů132 do regulatorního kapitálu, vymezuje principy řízení rizika likvidity a požadavky 

na sekuritizaci133. Zpřesňuje pravidla pro předávání informací mezi regulátory, ministerstvy 

financí a centrálními bankami. V červenci 2009 byla Evropskou komisí uveřejněna 

k projednání v Evropském parlamentu a Radě EU CRD III, která rozšiřuje požadavky 

na sekuritizaci. 

 

Dne 20. července 2011 iniciovala Evropská komise vytvoření směrnice CRD IV134, 

která se týká nové úpravy kapitálových požadavků bank a obchodníků s cennými papíry, 

a ovlivní tak činnost více než 8.300 institucí v rámci Evropské unie (dále také „EU“). Soubor 

předpisů vztahujících se k CRD IV tvoří směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů, o změně směrnice Rady 

85/611/EHS a 93/6/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení 

směrnice Rady 93/22/EHS ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/21/ES 

(rámcová směrnice MiFID) a nařízení Komise (ES) č. 1287/2006 ze dne 10. srpna 2006, 

kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokud jde 

o evidenční povinnosti investičních podniků, hlášení obchodů, transparentnost trhu, přijímání 

finančních nástrojů k obchodování a o vymezení pojmu pro účely zmíněné směrnice 

(prováděcí nařízení), které s účinností od 1. 1. 2014 nahrazují současné směrnice CRD 

(tj. směrnici o přístupu k činnosti úvěrových institucí a směrnici o kapitálové přiměřenosti). 

Příprava CRD IV byla reakcí na pravidla Basel III přijatá Basilejským výborem pro bankovní 

dohled. Základním cílem CRD IV je posílit bankovní sektor EU v souvislosti s bankovní 

krizí, a to při zachování jeho základní funkce, tedy schopnosti financovat ekonomické aktivity 

a růst. Toho má být dosaženo zejména prostřednictvím i) přísnějších požadavků na množství 

a nově i kvalitu kapitálu, ii) zvýšení pravomoci orgánů dohledu a iii) prohloubení 

harmonizace pravidel v rámci celé EU prostřednictvím omezení národních výjimek a 

odlišností, které stávající úprava umožňuje. Rozlišení CRD IV na rámcovou směrnici MiFID 

a prováděcí nařízení má zejména odstranit národní odlišnosti úpravy kapitálových požadavků 

kladených na banky a obchodníky s cennými papíry, neboť prováděcí nařízení je přímo 

závazné a nevyžaduje transpozici do národních právních řádů. Dochází tak k vytvoření 

                                                
132 Hybridní nástroje jsou instrumenty dlouhodobého charakteru, které spojují výhody akciových a dluhových 
nástrojů. Jsou schopné absorbovat ztráty, v době nepříznivého vývoje lze zrušit výplaty spojené s těmito nástroji. 
133 Sekuritizací rozumíme možnost regulátora vyžadovat navýšení kapitálového požadavku až do výše plného 
krytí kapitálem, pokud bylo zjištěno významné nedodržení povinností. 
134 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti 
úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně 
směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES 
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jednotných evropských pravidel (tzv. single rule book). Rámcová směrnice upravuje přístup 

k činnosti bank a obchodníků s cennými papíry, svobodu usazování a svobodný pohyb služeb, 

dohled, kapitálové rezervy, corporate governance135 a sankce136. Naproti tomu prováděcí 

nařízení stanoví pravidla pro kapitál137, likviditu, využívání cizích zdrojů (leverage ratio) 

a úvěrové riziko. V návaznosti na přijetí CRD IV budou následně vypracovány technické 

standardy Evropského bankovního orgánu (European Banking Authority, EBA) v rámci 

Lamfalussyho procesu.138 

 

Koncepce Basel II (The New Basel Capital Accord, NBCA, Nová basilejská kapitálová 

dohoda) byla v Evropské unii a v USA plně zavedena v roce 2008.139 Do českého právního 

řádu došlo k transpozici směrnice jednak novelou zákona č. 120/2007 Sb. o změně některých 

zákonů, který se vztahuje na banky, spořitelní a úvěrní družstva, obchodníky s cennými 

papíry a instituce elektronických peněz, a dále také prováděcí vyhláškou o obezřetnostních 

pravidlech, která zakládá jednotnou regulaci pro bankovní a nebankovní obchodníky 

s cennými papíry. Cílem koncepce Basel II bylo zvýšení účinnosti a citlivosti metod měření 

a řízení většiny druhů rizik (mj. tím, že do výpočtu kapitálové přiměřenosti zavedla operační 

riziko140), a tím i zvýšení motivace regulovaných subjektů k obezřetnému řízení rizik.141 Nová 

                                                
135 Nová úprava přinese rovněž změny v požadavcích na systém správy a řízení společnosti bank a obchodníků s 
cennými papíry, zejména v oblasti požadavků na složení statutárních orgánů a jejich funkce v oblasti dohledu a 
strategie řízení rizik, dále poradních výborů a v neposlední řadě i úpravy vnitřních postupů a procesů v oblasti 
řízení rizik. V této oblasti bude posílena rovněž role orgánů dohledu zajišťující efektivní monitorování řízení 
rizik. Cílem úpravy je zejména zamezení podstupování nepřiměřených rizik. 
136 CRD IV bude po členských státech požadovat rovněž uplatňování adekvátních sankcí za porušování 
bankovních předpisů EU, neboť k efektivnosti nově zakotvených pravidel je dle Evropské komise nezbytný 
nejen dostatečný dohled, nýbrž rovněž sankční nástroje zajišťující dodržování pravidel a prevenci vůči budoucím 
porušením. Záměrem je zejména stanovení jednotných sankcí na evropské úrovni a odstranění zásadních rozdílů 
v jednotlivých členských státech v tomto ohledu. Nová právní úprava např. předpokládá možnost uložení sankce 
až do výše 10% ročního obratu příslušné instituce, nebo dočasné zákazy výkonu činnosti členů statutárních 
orgánů příslušných institucí. 
137 Minimální kapitálové požadavky zůstávají nezměněny oproti úpravě CRD III (tedy ve výši 8 % rizikově 
váženého kapitálu), dojde však ke změně složení tohoto minimálně požadovaného kapitálu. Zatímco nyní jsou 
minimální kapitálové požadavky rozloženy mezi kapitál Tier 1 (2 %) a Tier 2 (2 %), podle nových pravidel bude 
muset kapitál Tier 1 představovat 4,5 % a Tier 2 1,5 %. Nad rámec těchto kapitálových požadavků (základní 
minimální kapitál) budou zavedeny dva nové kapitálové požadavky (dodatkový minimální kapitál) v podobě tzv. 
capital conservation buffer a countercyclical buffer. Zatímco první je podrobně upraven v rámci CRD IV, druhý 
může být modifikováním v národní právní úpravě při respektování pravidel v CRD IV stanovených. CRD IV 
předpokládá postupný růst kapitálových požadavků a to až do roku 2019. CRD IV klade vedle požadavků na 
kvantitu kapitálu požadavky rovněž na jeho kvalitu a likviditu a to mimo jiné prostřednictvím ukazatele liquidity 
coverage requirement (LCR). 
138 http://www.epravo.cz/top/clanky/navrh-nove-evropske-upravy-obezretnostnich-pravidel-pro-banky-a-
obchodniky-s-cennymi-papiry-crd-iv-76280.html 
139 Časopis Bankovnictví, měsíčník vydavatelství Economia, č. 5/2009, měna a regulace: Budoucnost kapitálové 
regulace bank (Holman R., ČNB), s. 18-19. 
140 Operační riziko může vystupovat v podobě transakčního rizika (neautorizované obchody, obchody nad limit), 
provozního rizika (selhání lidského faktoru) a systémového rizika (chyby v programech, matematických 
modelech, vzorcích, riziko IT, přenosu dát, platebního systému). 
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pravidla stanovená Basel II jsou mnohem komplexnější a detailnější. Zahrnují alternativní 

řešení výpočtu kapitálové přiměřenosti, kdy finanční instituce mohou využívat k měření 

a hodnocení rizika i vlastní pokročilejší způsoby. Nová pravidla také zvyšují citlivost na 

ztráty vznikající z kreditního rizika, a to vyššími požadavky na kapitál pro dlužníky s vyšším 

kreditním rizikem a naopak. Následné úspory kapitálu, které vyplývají z přesnějšího měření 

kreditního rizika, mohou přinášet peněžní prostředky k efektivnějšímu krytí rizika operačního. 

Basel II klade také daleko větší důraz na kvalitu finanční instituce, výkon dohledu a tržní 

disciplínu. Došlo také k rozšíření působnosti prostřednictvím této nové kapitálové dohody 

nejen na riziko finanční instituce samotné, ale rovněž na riziko finanční skupiny jako celku. 

 

Nová kapitálová dohoda Basel III pak představuje novou, a prozatím poslední 

aktualizaci dohod o kapitálové přiměřenosti, kterou ve dnech 11. - 12. 11. 2010 schválili 

na summitu v Soulu vedoucí představitelé skupiny G20. Basel III mj. navrhuje provedení 

opatření v oblasti dohledu (nad systémovým rizikem na místní i mezinárodní úrovni), 

finančních derivátů (standardizace a centrální zúčtování soukromých strukturovaných 

OTC kontraktů), účetnictví (všeobecná pravidla účtování) a způsobu financování (vyplývající 

z krátkodobých rizikových operací nebo převzetí nadměrného rizika).  

 

2.2.2. Rámcová směrnice MiFID a navazující právní předpisy 
 

Současná unijní právní úprava vztahující se k trhu finančních nástrojů je složena 

z následujících základních předpisů ES: 

§ Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 

o trzích finančních nástrojů, o změně směrnice Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS 

a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení směrnice 

Rady 93/22/EHS ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/21/ES 

(rámcová směrnice); 

§ Směrnice Komise 2006/73/ES ze dne 10. srpna 2006, kterou se provádí směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokud jde o organizační požadavky 

a provozní podmínky investičních podniků a o vymezení pojmu pro účely 

zmíněné směrnice (prováděcí směrnice); 

                                                                                                                                                   
141 Časopis Bankovnictví, měsíčník vydavatelství Economia, č. 12/2008, měna a regulace: Implementace Pilíře I 
v bankách (Sůvová H., Litošová R., Visková R., Schulz T., ČNB), s. 17-19. 
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§ Nařízení Komise (ES) č. 1287/2006 ze dne 10. srpna 2006, kterým se provádí 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokud jde o evidenční 

povinnosti investičních podniků, hlášení obchodů, transparentnost trhu, přijímání 

finančních nástrojů k obchodování a o vymezení pojmu pro účely zmíněné 

směrnice (prováděcí nařízení).  

 

Finanční trh prošel v několika posledních letech velkými změnami; došlo ke vzniku 

nových obchodních míst142, investičních produktů i technologií, na jejichž základě 

je obchodování na finančním trhu založeno. S finanční krizí, která vypukla v roce 2008, 

vznikla potřeba větší transparentnosti trhu a posíleného výkonu dohledu zejména na trhu 

s deriváty. 

 

V této souvislosti je nejaktuálnější iniciativou Evropské komise návrh nové směrnice 

o trzích finančních nástrojů, tzv. MiFID II (The Markets in Financial Instrument Directive II), 

a návrh nařízení, které směrnici o trzích finančních nástrojů provádí, tzv. MiFIR II (The 

Markets in Financial Instruments Regulation II). Cílem těchto návrhů jsou následující 

legislativní změny:143 

§ odolnější a efektivnější tržní struktura; které má být dosaženo především 

regulací nového typu převodního místa (The Organised Trading Facility, OTF). 

Jedná se o organizovanou platformu, která není v současné době regulována, 

přestože stále nabývá na významu (pro obchodování se standardizovanými 

finančními deriváty). Cílem směrnice MiFID II je zajištění pravidel 

transparentnosti shodně pro všechna obchodní místa. Ve snaze usnadnit přístup 

na kapitálové trhy také malým a středním subjektům dochází k zavedení nových 

označení pro tyto trhy. 

§ větší transparentnost obchodních činností na kapitálových trzích; 

které má být dosaženo díky zavedení nového typu převodního místa (OTF), 

včetně tzv. anonymních obchodních platforem (dark pools)144. Nový režim má 

být rovněž zaveden pro trhy, na nichž jsou obchodovány dluhopisy, 

strukturované finanční produkty a finanční deriváty (non-equity markets). 

Vzhledem k požadavku shromažďování veškerých tržních údajů na jednom 
                                                
142 Směrnice MiFID stanoví pravidla pro poskytování IS a fungování tradičních burz i alternativních obchodních 
míst (Multilateral trading facility, MTF, mnohostranný obchodní systém). 
143 www.epravo.cz/top/clanky/navrh-nove-evropske-legislativy-o-trzich-financnich-nastroju-79554.html 
144 Obchody s likviditou nebo objemy, které nejsou k dispozici na veřejných platformách. 
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místě budou mít investoři přehled o všech obchodních činnostech v EU, což jim 

umožní provádět informovanější výběr. 

§ zohlednění technologických inovací; zejména tím, že zavádí nové záruky145 

pro algoritmické a vysokofrekvenční obchodování.146  

§ posílení úlohy a pravomoci regulatorního orgánu; který bude za určitých 

podmínek a v koordinaci Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy 

(The Eurepean Securities and Markets Authority, ESMA) v případě ohrožení 

ochrany investorů, finanční stability nebo řádného fungování trhů oprávněn 

zakázat konkrétní produkty, služby nebo postupy. 

§ posílení dohledu nad trhy s komoditními deriváty; tím, že zavádí 

pro obchodníky povinnost oznamovat svoji investiční pozici, umožní tak 

účastníkům trhu lépe posoudit roli spekulace na daném trhu. Regulatorní orgán 

bude mít pravomoc ke sledování a zásahu v libovolné fázi obchodní činnosti 

u všech komoditních derivátů (včetně limitů investičních pozic), je-li 

opodstatněná obava ze vzniku chaosu na finančním trhu. 

§ silnější ochrana investorů; striktnější požadavky na správu portfolia, investiční 

poradenství a nabídku složitých finančních produktů, zákaz provádět platby 

pro třetí strany nebo tyto platby od třetích stran přijímat (za účelem zabránění 

možného střetu zájmů). 

 

2.2.3. Česká právní úprava kapitálového trhu 
 

Česká právní úprava dosahuje kompatibility s unijními právními akty splněním 

určitých minimálních harmonizačních požadavků kladených na ni Evropskou unií; unijní 

právo však nestanoví prostředky, jakými má být harmonizace dosaženo. Způsob harmonizace, 

stejně tak jako vytvoření legislativních podmínek pro fungování českého kapitálového trhu, 

jsou v plné odpovědnosti České republiky.147  

 

                                                
145 Na všechny poskytovatele IS, kteří využívají algoritmické obchodování, je kladen požadavek, aby podléhali 
řádné regulaci, zajistili přiměřenou likviditu a minimalizovali volatilitu, která s jejich vstupem na trh 
nebo vystoupením z trhu může nastat. 
146 Vysokofrekvenční obchodování na jedné straně mnohonásobně zvýšilo rychlost obchodování, na druhé straně 
je eventuálním zdrojem systémových rizik. 
147 Kotásek J., Pokorná J., Raban P. a kol.: Kurs obchodního práva. Právo cenných papírů. 4. vydání. 
C. H. BECK, 2005, s. 52 – 54. 
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Na přelomu 80. a 90. letech 20. století docházelo k postupné harmonizaci českého 

práva s právem unijním, a to transpozicí směrnic do našeho právního řádu.148 

 

Ke dni vzniku České republiky byla právní úprava kapitálového trhu a investičních 

služeb zakotvena v zákoně č. 591/1992 Sb. o cenných papírech149, v zákoně č. 513/1991 Sb., 

obchodní zákoník150 a později také v zákoně č. 248/1992 Sb. o investičních společnostech 

a investičních fondech151. 

 

S účinností k 1. 7. 2008 byla novelou zákona o podnikání na kapitálovém trhu 

č. 230/2008 Sb. transponována do českého právního řádu jedna z nejvýznamnějších směrnic 

vůbec, a to rámcová směrnice MiFID. Domnívám se, že nejdůležitější obsahovou změnou 

této novely zákona o podnikání na kapitálovém trhu je založení kategorizace zákazníků 

na profesionální zákazníky a na zákazníky, kteří nejsou profesionálními zákazníky. 

Významným přínosem je také stanovení pravidel provedení testu vhodnosti 

a přiměřenosti zákazníka k poskytnutí IS, povinnost informování zákazníka 

o podstatných skutečnostech obchodníkem s cennými papíry a rozsáhlá úprava pravidel 

nejlepšího provedení pokynů zákazníků (best execution). Novela upravuje také nový 

přístup k zajištění odbornosti osob, pomocí kterých OCP vykonává své činnosti (viz kapitola 

1.4). OCP/IZ může nově vykonávat vybrané činnosti prostřednictvím vázaného zástupce (tied 

agent) (viz kapitola 1.3). 
                                                
148 Mezi nejvýznamnější směrnice v tomto období patřily: 

§ Směrnice 89/592/EHS ze dne 13. listopadu 1989 koordinující předpisy o obchodování zasvěcených 
osob, která založila definici vnitřní informace. KCP na jejím základě stanovila zákaz využití vnitřní 
informace, ať už přímo či nepřímo, všem osobám, které by s takovou vnitřní informací přišli do styku; 

§ Směrnice 93/22/EHS ze dne 10. května 1993 o investičních službách v oblasti cenných papírů 
(The Investment Services Directive, ISD), jejímž obsahem bylo mimo jiné i rozdělení IS na hlavní a 
doplňkové; 

§ Směrnice 93/6/EHS ze dne 15. března 1993 o kapitálové přiměřenosti investičních firem a úvěrových 
institucí (The Capital Adequacy Directive, CAD I); 

§ Směrnice 97/9/EC ze dne 3. března 1997 o systémech pro odškodnění investorů, na jejímž základě 
vznikl Garanční fond obchodníků s cennými papíry (GFOCP)148 jako základ systému odškodnění 
investorů v případě úpadku OCP. Legislativní základ v českém právním řádu je v současnosti zakotven 
v § 128 a násl. ZPKT; 

§ Směrnice 98/26/ES ze dne 19. května 1998 o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a v 
systémech vypořádání obchodů s cennými papíry, jejíž význam spočívá zejména v ochraně 
vypořádacího systému a zákazníků před rizikem, že příkaz do systému vložený bude odvolán z důvodu 
prohlášení konkurzu na majetek účastníka vypořádacího systému. 

149 Účinnost zákona k 1. 1. 1993. Zákon č. 591/1992 Sb. o cenných papírech byl s účinností k 1. 1. 2014 zrušen 
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (nový). 
150 Účinnost zákona k 1. 1. 1992. Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, byl s účinností k 1. 1. 2014 zrušen  
a nahrazen zákonem č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích. 
151 Účinnost zákona k 13. 1. 1998. Zákon č. 248/1992 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech, 
ve znění pozdějších předpisů, byl s účinností k 1. 5. 2004 zrušen a nahrazen zákonem č. 189/2004 Sb., 
o kolektivním investování. 
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Právním základem pro poskytování IS na kapitálovém trhu v našem prostředí 

je s účinností od 1. ledna 2014 zákon o podnikání na kapitálovém trhu ve znění zákona 

č. 303/2013 Sb. 

 

Podle § 1 ZPKT v platném znění je předmět úpravy kapitálových trhů vymezen 

jako „Tento zákon … upravuje poskytování služeb v oblasti kapitálového trhu, ochranu 

kapitálového trhu a investorů a veřejnou nabídku cenných papírů.“ Lze konstatovat, 

že oproti předchozí právní úpravě152 je stávající předmět úpravy zákona explicitně 

rozšířen o oblast ochrany kapitálového trhu a investorů. To je významné zejména 

z hlediska ČNB, vykonávající dohled nad plněním zákonem stanovených pravidel 

poskytovatelem IS ve vztahu k zákazníkům, kterým je IS poskytována. 

 

Význam zákona o podnikání na kapitálovém trhu spočívá zejména v přesném 

definování hlavních a doplňkových IS v § 4 odst. 2 a 3 ZPKT, a dále v určení požadavků 

kladených na poskytovatele IS a stanovení podmínek pro poskytování takových služeb 

na kapitálovém trhu podle části druhé (§ 3 a násl.) „Investiční nástroje a investiční služby“.153 

Relevantním právním základem z hlediska dohledové činnosti ČNB je část desátá 

(§ 135 a násl.) „Dohled a správní trestání“, kde je upraven jednak dohled vykonávaný státní 

autoritou ve vztahu k osobám, které mu podléhají, a dále správní delikty a přestupky spáchané 

právnickými a fyzickými osobami při poskytování IS na kapitálovém trhu a stanovení 

výše pokut za taková jednání. 

 

Směrnice MiFID mj. rozšířila i opatření k podpoře transparentnosti trhu, 

která je diskutována také v souvislosti s analýzou českého kapitálového trhu. Položíme-li si 

otázku, co rozumíme touto tzv. „průhledností“ na kapitálovém trhu, dojdeme 

ke zjištění, že jde o diskusi značně složitou. 

 

Transparentností a integritou trhu se zabývá směrnice MiFID v čl. 25. Již v samotném 

úvodu tohoto článku je kladen důraz na povinnost zachovat integritu trhů, předkládat hlášení 

o transakcích a vést záznamy. Za tímto účelem mají členské státy povinnost zajistit přijetí 

vhodných opatření umožňujících příslušnému orgánu sledovat, že investiční podniky jednají 

                                                
152 ZPKT ve znění zákonů č. 126/2008 Sb. a č. 230/2008 Sb. vymezil předmět úpravy takto: „Tento zákon … 
upravuje poskytování služeb v oblasti kapitálového trhu a veřejnou nabídku cenných papírů.“ 
153 V souladu se Směrnicí ISD. 
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čestně, spravedlivě, profesionálně a způsobem podporujícím integritu trhu. Mezi taková 

opatření patří povinnost investičního podniku 

§ uchovávat nejméně po dobu pěti let údaje týkající se všech transakcí 

s finančními nástroji a 

§ předkládat hlášení obsahující podrobnosti o takových transakcích (tj. název 

a číslo nakoupeného nebo prodaného nástroje, množství, datum a čas 

uskutečnění, cena transakce, informace k identifikaci dotyčného investičního 

podniku) příslušnému orgánu co nejrychleji, a to nejpozději do konce 

následujícího pracovního dne. 

 

Čl. 29 a 30 směrnice MiFID uvádí další požadavky na transparentnost trhu vztahující 

se k obchodování v mnohostranném obchodním systému (MTF). K transparentnosti trhu 

přispívá naplnění povinnosti členského státu požadovat po investičních podnicích 

a organizátorech trhu provozujících MTF, aby zveřejnili alespoň 

§ aktuální kupní a prodejní ceny, jakož i intenzitu obchodních zájmů na těchto 

cenách154 a 

§ cenu, objem a čas transakcí provedených v rámci jejich systému s akciemi 

přijatými k obchodování na regulovaném trhu. 

 

Směrnice MiFID rozlišuje tzv. předobchodní transparentnost (tj. investoři a účastníci 

trhu se mohou dozvědět, za jaké ceny mohou nakupovat a prodávat akcie) a tzv. poobchodní 

transparentnost (tj. za jaké ceny byly podíly nakoupeny či prodány). Předobchodní 

a poobchodní transparentnost se týká pouze akcií, které mohou být obchodovány 

na regulovaném trhu. Na dluhopisy, které jsou v ČR důležitým obchodním aktivem, 

se transparentnost nevztahuje; směrnice však umožňuje, aby byly dluhopisy do požadavků 

na transparentnost zahrnuty později. 

 

Transparentnost trhu rozebírají ve své publikaci autoři Pavlát a Kubíček.155 Ve svém 

výkladu uvádějí výčet tří okruhů, s nimiž potřebu transparentnosti spojují. Mezi tyto okruhy 

řadí i) cenu, za níž se obchoduje, ii) informace o emitentech a iii) informace o vlastnické 
                                                
154 Příslušné orgány mohou investičním podnikům nebo organizátorům trhu provozujícím MTF prominout 
povinnost zveřejňovat tyto informace, a to na základě tržního modelu nebo druhu a velikosti příkazů v případech 
vymezených. Příslušné orgány mohou tuto povinnost prominout zejména u transakcí, které jsou rozsahem větší 
než obvyklý tržní objem pro dané akcie nebo daný druh akcií. 
155 Pavlát V., Kubíček A.: Regulace a dozor nad kapitálovými trhy. Vydání první. Vysoká škola finanční 
a správní, o.p.s., 2004, s. 143. 
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struktuře. Takový výklad se mi jeví jako příliš úzký s ohledem na množství okruhů, 

které by členské státy měli podle směrnice MiFID pro zachování transparentnosti 

a integrity trhu po investičních podnicích požadovat. 

 

Samotná transparentnost cen, za níž se na kapitálových trzích obchoduje, nemusí 

postačovat, zvláště pokud si uvědomíme, kolik dalších faktorů vedle ceny IN na trzích 

působí. V této souvislosti by se autorům Pavlátovi a Kubíčkovi dalo namítat, že zcela 

opomíjejí potřebu transparentnosti IN a v nejužším měřítku pak transparentnost 

konkrétního investičního titulu, do něhož zákazník zamýšlí investovat. Stejně tak oblast 

transparentních informací o emitentech je podle mého názoru pouze obecná. Vždyť 

ZPKT uvádí povinnost informovat zákazníka nejen o osobě emitenta, ale v případě například 

veřejné nabídky investičních cenných papírů rovněž o nabízených investičních cenných 

papírech a podmínkách pro jejich nabytí156. Pokud jde o obchodování na regulovaném trhu, 

pamatuje ZPKT explicitně na úpravu transparentnosti, když v § 67 ZPKT stanoví povinnost 

organizátora regulovaného trhu uveřejnit aktuální nabídkové a poptávkové ceny a aktuální 

nabízené a poptávané množství za tyto ceny pro akcie přijaté k obchodování na regulovaném 

trhu. Podle ustanovení § 68 ZPKT uveřejňuje organizátor regulovaného trhu také údaje 

o obchodu s akciemi, a to po uzavření takového obchodu. Transparentní vlastnická struktura 

subjektů kapitálového trhu je pak požadavkem § 122 a násl. ZPKT, když ten ve svých 

ustanoveních zakotvil oznamovací povinnost osob se stanoveným podílem na hlasovacích 

právech emitenta. 

 

Domnívám se, že existuje jakési obecné měřítko, které je třeba naplnit, abychom 

mohli hovořit o transparentním trhu v jeho celku, a tím je i) míra dostupnosti všech 

potřebných informací pro veřejnost a ii) rovnost v přístupu k těmto informacím 

pro všechny účastníky trhu, tj. na principu „všechny potřebné informace pro všechny 

účastníky trhu bez rozdílu“. Jedině tak může dojít k vybudování vzájemné důvěry 

mezi všemi účastníky trhu, která mimo jiné nepřímo zabraňuje vzniku tržních šoků 

a vstupu různých parazitujících subjektů na trh. 

 

 

 

                                                
156 Srov. § 34 odst. 1 ZPKT. 
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3. Pravidla činnosti poskytovatelů investičních služeb 
 

Následující kapitoly této práce jsou věnovány pravidlům činnosti poskytovatelů IS. 

Jedná se o pravidla, která zajišťují základní organizační, věcné a personální předpoklady 

pro činnost OCP; v omezené míře dopadají tato pravidla také na činnost IZ a VZ. 

 

Základní členění pravidel činnosti poskytovatelů IS je uvedeno v části druhé, hlavě II 

zákona o podnikání na kapitálovém trhu, kde požadavek odborné péče je vztažen za prvé, 

k obezřetnému poskytování IS podle § 12 a násl. ZPKT a za druhé, k jednání se zákazníky 

podle § 15 a násl. ZPKT. Oběma kategoriím těchto pravidel je nadřazen požadavek odborné 

péče, jakožto stupeň kvality činnosti, který je OCP/IZ povinen dodržovat při poskytování IS. 

U každého podnikatele zákon předpokládá, že jde o profesionála, který zná dobře svůj obor 

činnosti a který při svém podnikání jedná s pečlivostí a pílí, jaká se obecně očekává 

u každého řádného obchodníka (tzv. péče řádného hospodáře157).158 

 

3.1. Odborná péče 
 

Pojem odborná péče v sobě zahrnuje soubor formálních a materiálních kvalit přístupu 

poskytovatele IS při komunikaci se zákazníkem, které zajistí odpovídající péči přiměřenou 

poskytované IS. 

 

Požadavek poskytovat IS s odbornou péčí (due diligence) obchodníkem s cennými 

papíry je zakotven v § 11a ZPKT159; pro investičního zprostředkovatele upravuje tentýž 

požadavek ustanovení § 32 odst. 1 ZPKT160 a pro vázaného zástupce pak ustanovení 

§ 32a odst. 7 ZPKT161. Podle vůle zákonodárce se jedná o neurčitý správní pojem, 

jehož obsah má být realizován teprve samotným výkonem konkrétní činnosti poskytovatele 

IS.  

 
                                                
157 Tento princip byl zakotven již v zákoně č. 1/1863 ř. z., obecný zákoník obchodní, který hovoří o „péči 
řádného kupce“. 
158 
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/legislativni_zakladna/obchodnici_
s_cp_inv_zprostredkovatele/download/metodika_odbp_20041015.pdf 
159 „Obchodník s cennými papíry je povinen poskytovat investiční služby s odbornou péčí.“ 
160 „Investiční zprostředkovatel je povinen poskytovat investiční služby s odbornou péčí.“ 
161 „Vázaný zástupce je povinen vykonávat činnost, k níž je zavázán, s vynaložením odborné péče.“ 
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Zásada odborné péče je chápána jako souhrn profesionálních standardů, přičemž tyto 

standardy musí být naplněny vždy k dosažení souladu jednání poskytovatele IS se zákonem. 

Účelem institutu odborné péče je vymezení celkového směru podnikání poskytovatele IS 

a podpůrná role v případech, kdy nepostačují ostatní ustanovení zákona o podnikání 

na kapitálovém trhu k postižení nezákonného jednání.162 

 

Poskytovatel IS jedná s odbornou péčí, pokud splní podmínku přihlížet k tomu, 

jak by určité informace o poskytované IS vnímala osoba s průměrnou intelektuální úrovní, 

obezřetností a rozpoznávací schopností v postavení zákazníka.163 Cílem zákonné úpravy 

je dosažení takového faktického stavu, kdy zákazníci na základě jasných, pravdivých 

a dostatečných informací budou schopni učinit kvalifikované investiční rozhodnutí. 

 

Povinnost OCP podle § 15 odst. 1 ZPKT jednat „kvalifikovaně, čestně a spravedlivě 

a v nejlepším zájmu zákazníků“ navazuje na povinnost obchodníka „poskytovat investiční 

služby s odbornou péčí“ podle § 11a ZPKT. Ve vztahu k IZ se uplatní ustanovení § 32 odst. 1 

ZPKT, které stanoví povinnost poskytovat IS zákazníkům s odbornou péčí „přiměřeně“ 

(podle § 32 odst. 3 ZPKT)164 či „obdobně“ (podle § 32 odst. 2 a 3 ZPKT)165. Při poskytování 

IS se povinnost uvedená v § 15 odst. 1 ZPKT vztahuje na jednání související s poskytováním 

IS neprofesionálním a některým profesionálním zákazníkům podle § 2d ZPKT (a to 

zákazníkům stávajícím i potenciálním). 

 

Porušení povinnosti jednat kvalifikovaně, čestně, spravedlivě a v nejlepším zájmu 

zákazníka je zároveň porušením odborné péče vymezené výše. Zásada je výsledkem 

implementace směrnice MiFID166, která stanovila právo zákazníka dovolávat se čestného, 

                                                
162 Husták, Z., Šovar, J., Franěk, M., Smutný, A., Cetlová, K., Doležalová, D.: Zákon o podnikání 
na kapitálovém trhu. Komentář. 1. vydání. Praha, C. H. Beck, 2012, s. 157 a 198. 
163 § 15c ZPKT. 
164 Legislativní pravidla vlády, čl. 41 odst. 2 stanoví: „Slova „přiměřeně" ve spojení s odkazem na jiné 
ustanovení téhož nebo jiného právního předpisu lze použít výjimečně; vyjadřuje volnější vztah mezi tímto 
ustanovením a vymezenými právními vztahy. Používá se například obratu „Pro ...... platí přiměřeně § ... odst. 
…“. 
165 Legislativní pravidla vlády, čl. 41 odst. 1 stanoví: „Slovo „obdobně" ve spojení s odkazem na jiné ustanovení 
téhož nebo jiného právního předpisu vyjadřuje, že toto ustanovení se vztahuje na vymezené právní vztahy 
v plném rozsahu. Používá se například obratu „Pro ...... platí obdobně § ... odst. ...". 
166 Čl. 19 odst. 1 směrnice MiFID stanoví: „Členské státy vyžadují, aby investiční podnik při poskytování 
investičních služeb nebo případných doplňkových služeb klientům jednal čestně, spravedlivě a profesionálně 
v souladu s nejlepšími zájmy svých klientů, a zejména dodržoval zásady stanovené v odstavcích 2 až 8.“ 
(„Member States shall require that, when providing investment services and/or, where appropriate, ancillary 
services to clients, an investment firm act honestly, fairly and professionally in accordance with the best interests 
of its clients and comply, in particular, with the principles set out in paragraphs 2 to 8.“). 
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spravedlivého a profesionálního jednání v souladu s nejlepšími zájmy zákazníka. Kritéria 

kvalifikovanosti, čestnosti, spravedlivosti a nejlepšího zájmu zákazníka musí být naplněna 

kumulativně. 

 

Kvalifikovaným jednáním obchodníka se podle mého názoru rozumí poskytování 

IS kvalifikovaným, tedy odborným způsobem, a to prostřednictvím osob, které splnily 

požadavky kladené na danou úroveň odbornosti ve smyslu odborných znalostí 

a zkušeností ve vztahu k obchodníkem poskytované činnosti. Čestným jednáním je pak 

soubor lidských a morálních kvalit každého článku řetězce, který se na poskytované IS 

podílí. Čestnost je tedy podle mého názoru důležitá nejen u osoby poskytovatele IS, 

ale zejména u osob, prostřednictvím kterých je odborná obchodní činnost vykonávána 

(například zaměstnanec nebo vázaný zástupce). Domnívám se, že odbornou obchodní 

činnost vykonává spravedlivě ten, kdo aplikuje shodný přístup vůči všem zákazníkům. 

Výsledkem tohoto shodného přístupu je nediskriminační, objektivní, nestranný a rovný 

přístup všech zákazníků k poskytovaným IS. Nejlepší zájem zákazníka odpovídá 

za prvé, povinnosti nakládat s prostředky zákazníka dohodnutým způsobem, a za druhé, 

řídit se zákazníkovými příkazy, čemuž analogicky odpovídá provádění pokynů 

za nejlepších podmínek (best execution) podle § 15l a násl. ZPKT. Co je přesně chápáno 

těmi nejlepšími podmínkami? Je to dosažení nejlepší ceny pro zákazníka, nebo nejnižší 

poplatky účtované za danou IS, nebo rychlost, s jakou je pokyn proveden, anebo jiné 

faktory mající význam pro provedení pokynů zákazníka za nejlepších podmínek? 

Odpověď dává ustanovení § 15l odst. 3 písm. a) ZPKT, které ukládá obchodníkovi mj. 

povinnost zavést a udržovat pravidla pro provádění pokynů zákazníků, jejichž obsahem 

je alespoň určení relativní důležitosti obchodníkem s cennými papíry vybraných faktorů 

nebo alespoň způsob určení jejich relativní důležitosti. 

 

3.2. Churning – nadměrné obchodování na účtu zákazníka 
 

Churning je neetickou praktikou, která spočívá v nadměrném obchodování na účtu 

zákazníka vedeného u OCP. Negativním důsledkem takového jednání OCP pro zákazníka 

je placení vyšších provizí za uskutečnění obchodů na účet zákazníka, úroků při obchodování 

na úvěr, poplatků trhu a jiných poplatků, které s poskytováním IS souvisejí. Na zákazníka 
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je tak nepřímo vyvíjen tlak hradit vyšší náklady spojené s obchodováním, které vedou 

k dosahování vyšších výnosů. 

 

Churning je mj. porušením povinnosti zakotvené v § 15 odst. 1 ZPKT poskytovat IS 

s odbornou péčí, spočívající v kvalifikovaném, čestném a spravedlivém jednání a v nejlepším 

zájmu zákazníků.167 

 

Podle stanoviska KCP168 je k prokázání churningu zapotřebí kumulativní splnění 

tří následujících podmínek: 

 

a) OCP má kontrolu nad účtem zákazníka. 

Tato podmínka bude splněna v případě, kdy OCP obhospodařuje účet na základě 

vlastního uvážení. OCP obchoduje na účet zákazníka zcela samostatně a má tak plnou 

kontrolu nad objemem a frekvencí obchodování. Faktickou kontrolu nad účtem zákazníka 

vykonává OCP také v případě, kdy se zákazník, který s OCP platně uzavřel smlouvu, řídil 

u většiny svých pokynů k obchodování investičními doporučeními obchodníka. V daném 

případě se jedná o nepřímou faktickou kontrolu nad zákazníkovým účtem.169 OCP může 

získat kontrolu nad účtem zákazníka rovněž v případech, kdy zákazníkem je zcela nezkušený 

a neznalý investor. 

 

b) Odpovědnost OCP za správní delikt. 

V ČR může být OCP pouze právnická osoba. Odpovědnost takové právnické osoby 

za správní delikt170 je koncipována jako objektivní, tedy bez ohledu na zavinění. 

Právnická osoba se může odpovědnosti za správní delikt zprostit podle ustanovení § 192 

odst. 1 ZPKT, které obsahuje liberační důvod.171 

 

c) Nadměrné obchodování na účet zákazníka. 

Konkrétní hranice, od níž je obchodování na účet zákazníka vyhodnoceno 

jako nadměrné, není stanovena. Pro účely posouzení nadměrnosti obchodování je třeba 
                                                
167 Churning je porušením povinnosti vyplývající z ustanovení § 12 písm. b) ZPKT, které ukládá poskytovateli 
IS zavést postupy pro zjišťování a řízení střetu zájmů. 
168 Stanovisko Komise pro cenné papíry, č. STAN/2005 - DRAFT, Šťastný E. 
169 Případ 619 F.2d 814, Mihara v. Dean Witter & Co. Inc. (USA) a případ 430 F. 2d 1202, Hecht v. Harris 
Upham & Co. (USA) 
170 Jednání označované jako churning je správním deliktem podle § 157 odst. 2 písm. b) ZPKT. 
171 „Právnická osoba neodpovídá za správní delikt, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno 
požadovat, aby zabránila porušení právní povinnosti.“ 
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přistupovat ke každému zákazníkovi individuálně s ohledem na jeho investiční profil, odborné 

znalosti a zkušenosti v oblasti investic, finanční zázemí a investiční cíle. Charakteristickými 

znaky nadměrného obchodování bývá nepřiměřeně vysoký obrat na účtu, časté nákupy 

a prodeje IN a vysoké poplatky placené obchodníkovi. 

 

3.3. Pobídky 
 

Mezi pravidla jednání se zákazníky řadíme také povinnost OCP (a obdobně IZ) 

postupovat v souladu se zákazem přijmout, nabídnou nebo poskytnou nepřípustnou pobídku 

(inducement) při poskytování IS. 

 

Pobídkou rozumíme jakýkoliv poplatek, odměnu nebo nepeněžitou výhodu172, 

které jsou při poskytování IS přijímány, nabízeny nebo poskytovány ve vztazích 

mezi poskytovatelem IS a zákazníkem, nebo poskytovatelem IS a třetí stranou173. Přijímání, 

nabízení nebo poskytování pobídky nesmí vést k porušení povinnosti poskytovatele IS jednat 

kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a v nejlepším zájmu zákazníků, zakotvené v § 15 odst. 1 

ZPKT. 

 

Pravidla pro přijímání, nabízení nebo poskytování pobídek174 při poskytování IS 

jsou součástí vnitřních předpisů poskytovatele IS a doplňují pravidla pro zjišťování a řízení 

střetu zájmů175 (viz kapitola 4.2). Kontrola dodržování povinností souvisejících s pobídkami 

je součástí činnosti compliance.176 

 

Poskytovatel IS je před vznikem nového smluvního vztahu nebo při změně takového 

smluvního vztahu se zákazníkem povinen vyhodnotit, zda jsou dodržena pravidla 

pro přijímání, nabízení nebo poskytování pobídky. Poskytovatel IS tak nejprve posuzuje, 

zda je příslušné plnění pobídkou. Plnění je shledáno pobídkou, pokud splňuje některou 

                                                
172 Nepeněžitou výhodou mohou být například investiční poradenství, technická podpora, školení, studijní 
materiál a další. 
173 Třetí stranou může být i) osoba zcela nezávislá na poskytovateli IS, ii) jiný člen stejné finanční skupiny, 
nebo iii) jiný zákazník, který hradí pobídku poskytovateli IS. 
174 Srov. § 15 odst. 3 ZPKT a navazující ustanovení § 15 vyhlášky o úpravě pravidel při poskytování IS. 
175 Srov. § 12 písm. b) ZPKT, § 12f písm. a) ZPKT a navazující ustanovení § 11 až 14 vyhlášky o úpravě 
pravidel při poskytování IS. 
176 Tuto povinnost stanoví § 12a odst. 1 písm. c) bod 2 ZPKT (pro OCP), § 32 odst. 4 písm. e) ZPKT (pro IZ) 
a § 32 vyhlášky o obezřetnostních pravidlech. 
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z následujících podmínek: i) plnění je hrazeno v přímé souvislosti s IS (například odměna 

vyplacená třetí straně); ii) plnění je hrazeno mimo rámec poskytovatele IS (například odměna 

zaměstnanců jiného poskytovatele IS) nebo iii) plnění není běžnou pozorností (například větší 

dary). 

 

Pokud poskytovatel IS shledá plnění pobídkou, zařadí je do jedné z kategorií pobídek. 

Může se jednat o zákaznickou pobídku, kterou, jak vyplývá již ze samotného názvu, 

poskytuje zákazník nebo třetí strana za zákazníka, nebo tuto pobídku vyplácí poskytovatel IS 

zákazníkovi (například výhody či slevy poskytované zákazníkům). V případě zákaznické 

pobídky se jedná o plnění, které je vyhovující vždy. Dále může jít o provozní pobídku, 

která buď umožňuje poskytování IS, nebo je pro poskytování IS nezbytná (například školení 

předepsaná právními předpisy). Provozní pobídka je přípustná, pouze pokud splňuje některou 

ze stanovených podmínek. Pobídky, které nemohou být zařazeny do některé 

z výše uvedených kategorií, jsou řazeny mezi ostatní pobídky (například provize nebo 

poplatky hrazené obchodníkem jinému obchodníkovi nebo zprostředkovateli, kteří vykonávají 

zprostředkovatelskou činnost jako tzv. spolupracující subjekt). Ostatní pobídky jsou 

přípustné, pokud kumulativně splňují tyto podmínky: i) přispívají ke zlepšení kvality 

poskytované IS; ii) nejsou v rozporu s povinností jednat v nejlepším zájmu zákazníků a iii) 

zákazník je před poskytnutím IS jasně, srozumitelně a úplně informován o existenci a povaze 

pobídky a její výši, hodnotě nebo způsobu jejího výpočtu, pokud ji nelze zjistit předem.177 

 

Podle § 15a odst. 1 ZPKT nesmí OCP (a přiměřeně také IZ) při komunikaci 

se zákazníkem používat nejasné, nepravdivé, zavádějící nebo klamavé informace vztahující se 

k poskytované IS nebo IN (viz kapitola 5.3). Tato povinnost poskytovatele IS je relevantní 

také ve vztahu k informování zákazníka o pobídkách. Způsob sdělení informací o pobídkách 

pak právní předpisy výslovně nestanoví. Podle doporučení ČNB178 je však vhodným 

postupem poskytovatele IS sdělení informací zákazníkovi o pobídkách způsobem obdobným 

podle § 15e ZPKT s tím rozdílem, že jsou-li zákazníkovi tyto informace poskytnuty 

na trvalém nosiči informací, není s jejich poskytnutím na takovém nosiči informací 

vyžadován zákazníkův souhlas (viz kapitola 5.3.1). 

 
                                                
177 Úřední sdělení České národní banky ze dne 16. prosince 2011 o podmínkách přípustnosti pobídek 
při poskytování investičních služeb a v kolektivním investování. 
178 Úřední sdělení České národní banky ze dne 16. prosince 2011 o podmínkách přípustnosti pobídek 
při poskytování investičních služeb a v kolektivním investování. 
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4. Obezřetné poskytování investičních služeb 
 

Obchodník s cennými papíry je při poskytování IS zákazníkům povinen plnit 

tzv. obezřetnostní pravidla (prudential rules).179 Jedná se o soubor organizačních a věcných 

předpokladů činnosti OCP, mezi něž řadíme řídící a kontrolní systém, postupy pro zjišťování 

a řízení střetu zájmů, opatření k ochraně vnitřních informací a opatření k předcházení 

manipulaci s trhem. Podrobné plnění povinností obchodníkem s cennými papíry180 

a investičním zprostředkovatelem181 stanoví vybraná ustanovení vyhlášky o obezřetnostních 

pravidlech. Organizační požadavky kladené na poskytovatele IS vyplývá z úpravy čl. 13 

směrnice MiFID. 

 

Obezřetné poskytování IS investičním zprostředkovatelem je zákonem upraveno 

méně striktně, než je tomu u obchodníka s cennými papíry. To je dáno tím, že IZ 

není harmonizovaným poskytovatelem IS podle směrnice MiFID182 a posouzení vhodné 

úrovně přiměřeného dodržování pravidel obezřetného podnikání je tak věcí národní právní 

úpravy. Podle čl. 4 odst. 1 směrnice MiFID je „investičním podnikem právnická osoba, jejímž 

obvyklým předmětem činnosti či podnikání je poskytování jedné nebo více investičních služeb 

třetí osobě nebo provádění jedné nebo více investičních činností na profesionálním 

základě“.183 Členský stát je však na základě téhož článku, za podmínek tam uvedených, 

oprávněn zahrnout do definice investičních podniků také podniky, které právnickými osobami 

nejsou.  

 

Obchodník je vždy právnická osoba184, naproti tomu zprostředkovatel může svoji 

činnost vykonávat jako právnická nebo fyzická osoba185. Z této skutečnosti jednoznačně 

vyplývá i odlišný způsob výkonu činnosti každým z těchto dvou právně odlišných 

subjektů. Přestože IZ podléhají obezřetnostnímu dohledu přizpůsobenému jejich právní 

formě186, domnívám se, že jejich činnost není regulována, a tedy ani dohlížena 

                                                
179 Viz § 12 a násl. ZPKT. 
180 Srov. § 3 odst. 2 a 3 vyhlášky o obezřetnostních pravidlech. 
181 Srov. § 3 odst. 4 a 5 vyhlášky o obezřetnostních pravidlech. 
182 Srov. čl. 3 směrnice MiFID. 
183 „Investment firm means any legal person whose regular occupation or business is the provision of one 
or more investment services to third partie and/or the performance of one or more investment activities 
on a professional basis.“ 
184 Podle § 5 ZPKT. 
185 Podle § 30 ZPKT. 
186 „they are subject to equivalent prudential supervision appropriate to their legal form“ 



 70 

ve stejném rozsahu, jako je tomu u OCP. Domnívám se, že právní statut IZ nezajišťuje 

zájmům třetích osob srovnatelnou úroveň ochrany, která vyplývá z právního postavení 

OCP.187  

 

Zákonodárce se do jisté míry snažil vyrovnat postavení IZ s postavením OCP, 

avšak domnívám se, že k dosažení jejich rovnocenného postavení ve skutečnosti nedošlo. 

Na IZ se požadavky zákona o podnikání na kapitálovém trhu vztahují v daleko užší 

míře; je to dáno zejména tím, že IZ jsou vystaveni mnohem nižšímu riziku v rámci 

obezřetnosti, vzhledem k tomu, že nepřijímají zákaznický majetek. To je také zřejmě 

důvod, proč jsou některá vybraná ustanovení zákona, vztahující se k činnosti IZ, 

stanovena jen velmi obecně ve srovnání s ustanoveními, která upravují obsahově 

obdobnou činnost ve vztahu k OCP.188 

 

4.1. Řídicí a kontrolní systém 
 

Řídícím a kontrolním systémem (dále také „ŘKS“) podle ustanovení § 12a ZPKT 

rozumíme organizační předpoklady a předpoklady řádné správy a řízení společnosti, systém 

řízení rizik a pravidla vnitřní kontroly (která zahrnují vnitřní audit a průběžnou kontrolu 

vykonávanou poskytovatelem IS). Navazující vyhláška o obezřetnostních pravidlech 

nestanoví na rozdíl od dřívější právní úpravy189 povinnost poskytovatele IS zřídit konkrétní 

útvary podnikatelského subjektu (například front office či back office), a rozhodnutí týkající 

se organizační struktury, kompetencí a odpovědností útvarů a jednotlivých osob, které 

zastávají činnost celého útvaru, nechává na samotném OCP/IZ. 

 

Nezbytnou podmínkou činnosti OCP/IZ je v této souvislosti vytvoření základny 

vnitřních předpisů (dále také „vnitřní předpisová základna“), které shrnují základní 

administrativní postupy, předmět činnosti subjektu a způsob jejího výkonu. Při tvorbě nových 

vnitřních předpisů nebo změně stávajících vnitřních předpisů musí OCP/IZ dodržet soulad 

vnitřní předpisové základny s platnou právní úpravou. Základním vnitřním předpisem 

                                                
187 „their legal status ensures a level of protection for third parties interests equivalent to that afforded by legal 
persons“ 
188 Např. § 32 odst. 4 až 6 ZPKT. 
189 Vyhláška č. 258/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti dodržování pravidel obezřetného poskytování 
investičních služeb a podrobnější způsoby jednání obchodníka s cennými papíry se zákazníky. 
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je organizační řád190, který stanoví zejména organizační strukturu subjektu, oprávnění 

a povinnosti zaměstnanců či jiných osob zúčastněných na podnikání a činnost jednotlivých 

oddělení. Úpravu formou vnitřního předpisu vyžaduje také oblast řízení rizik včetně stanovení 

rozsahu povinností a odpovědností zainteresovaných osob a nastavení pravidel pro zamezení 

střetu zájmů. Pokud obchodník spolupracuje při poskytování IS s některým IZ, upraví rovněž 

vnitřním předpisem způsob kontroly jeho činnosti. Dalším příkladem může být vnitřní předpis 

upravující archivaci a skartaci dokumentů, který má význam pro naplnění povinnosti 

v souvislosti s uchováváním dokumentů a záznamů.191 Vnitřní předpisová základna může být 

u jednotlivých poskytovatelů IS rozličná, avšak vždy musí zahrnovat alespoň takové vnitřní 

předpisy, jejichž obsahem jsou oblasti vymezené v ustanovení § 2 odst. 1 vyhlášky o úpravě 

pravidel při poskytování IS a v ustanovení § 9 odst. 1 a 2 vyhlášky o obezřetnostních 

pravidlech (například oblast ochrany majetku zákazníka, pravidla pro uzavírání osobních 

obchodů, pravidla pro zjišťování a řízení střetu zájmů, pravidla přípustnosti pobídky, pravidla 

pro pořizování a uchovávání záznamů, oblast pravidel jednání se zákazníky, pravidla 

pro provádění a sdružování pokynů, pravidla pro evidování reklamací a stížností, jejich 

vyřizování a sledování přijatých opatření a další). 

 

Domnívám se, že samotné přijetí a schválení vnitřní předpisové základny 

podnikatelského subjektu nebude postačovat k naplnění povinností, které poskytovateli 

IS ukládá právní úprava. Formální stanovení administrativních postupů, 

které jsou jednotlivé osoby či útvary povinny splnit, je pouze prvním stupněm naplnění 

zákonné povinnosti OCP/IZ. Vyhláška o obezřetnostních pravidlech v ustanovení § 32 odst. 

1 písm. c) vyžaduje, aby osoby vykonávající faktickou činnost ve společnosti byly s vnitřními 

předpisy rovněž prokazatelně seznámeny a aby příslušná pravidla a postupy v souladu 

s těmito vnitřními předpisy skutečně dodržovaly. I přes formální stanovení 

administrativních postupů, avšak bez faktického plnění takto stanovených povinností, 

bude orgánem dohledu konstatováno porušení právní povinnosti192 v podobě zjištění, 

které bude obsahem protokolu o kontrole (viz níže). 

 

Na vytváření vnitřní předpisové základny a hodnocení souladu vnitřních předpisů 

s právními předpisy se v nejširší míře podílí compliance poskytovatele IS. 
                                                
190 Organizační řád může nést označení „Organizační řád“, „Vnitřní směrnice“, „Organizační norma“ apod. 
191 Podrobnosti stanoví § 17 ZPKT. 
192 Nesplnění povinnosti poskytovat IS s odbornou péčí; u OCP bude konstatováno porušení ustanovení § 11a 
ZPKT; u IZ bude konstatováno porušení ustanovení § 32 odst. 1 ZPKT. 
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Podle čl. 13 směrnice MiFID je OCP povinen přijmout přiměřená opatření k tomu, 

aby zajistil nepřerušené a řádné poskytování IS a výkon investičních činností. K tomuto účelu 

využívá vhodné a přiměřené systémy, zdroje a postupy. Pověří-li OCP plněním provozních 

úkolů, které jsou zásadní pro poskytování nepřerušených a uspokojivých služeb zákazníkům 

a nepřerušený a uspokojivý výkon investičních činností, třetí osobu, je povinen přijmout 

přiměřená opatření k vyloučení nepřiměřeného zvýšení provozního rizika. 

 

Externí zajištění důležitých provozních funkcí (outsourcing) nelze provádět 

způsobem, který by významně poškodil kvalitu vnitřní kontroly a schopnost dohledového 

orgánu vysledovat, zda podnik řádně plní všechny své povinnosti. 

 

Poskytovatel IS je povinen dodržovat také pravidla proti legalizaci výnosů z trestné 

činnosti zakotvená v § 2 písm. b) zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních 

proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Mezi způsoby, kterými finanční instituce 

tyto povinnosti plní, a které podléhají společné kontrole ČNB a Ministerstva financí ČR, 

patří zejména identifikace osob, které se účastní na provedení obchodu, uchovávání 

zákonem stanovených údajů o provedené transakci a systém vnitřních zásad, včetně systému 

školení osob, které s podezřelým obchodem mohou při své činnosti přijít do styku. 

 

4.1.1. Porušení pravidel pro uzavírání osobních obchodů 
 

Pravidla pro uzavírání osobních obchodů jsou upravena v § 12b odst. 1 písm. a) ZPKT 

a v navazujících ustanoveních § 10 vyhlášky o úpravě pravidel při poskytování IS. Rovněž 

směrnice MiFID v čl. 13 odst. 2 uvádí, že investiční podnik zavede vhodné strategie a postupy 

umožňující zajistit, že on sám i jeho řídící pracovníci, zaměstnanci a smluvní zástupci budou 

plnit povinnosti podle této směrnice a dodržovat odpovídající pravidla pro osobní transakce 

prováděné těmito osobami.193 Navazující ustanovení k směrnici MiFID pak obsahuje čl. 11 

a 12 směrnice ID. 

 

Osobním obchodem (personal transaction) rozumíme obchod s IN uzavřený osobou 

se zvláštním vztahem k OCP nebo na jeho účet, jestliže osoba se zvláštním vztahem k OCP 

                                                
193 „An investment firm shall establish adequate policies and procedures sufficient to ensure compliance 
of the firm including its managers, employees and tied agents with its obligations under the provisions of this 
Directive as well as appropriate rules governing personal transactions by such persons.“ 
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jedná nad rámec svých pracovních povinností nebo se obchod uzavírá na účet i) této osoby, 

ii) osoby blízké194, iii) osoby, se kterou je osoba uzavírající osobní obchod úzce propojena195 

nebo iv) jiné osoby, jestliže osoba se zvláštním vztahem k OCP má přímý nebo nepřímý 

hmotný zájem na výsledku obchodu, který není poplatkem ani odměnou za provedení 

obchodu. 

 

Pravidla pro uzavírání osobních obchodů196 jsou povinnou součástí vnitřních předpisů 

poskytovatele IS. Kontrola dodržování povinností souvisejících s osobními obchody 

je součástí činnosti compliance.197 

 

Pracovníci poskytovatele IS, kteří se chystají uzavřít obchod s IN na vlastní účet 

nebo na účet osob blízkých, jsou povinni osobě pověřené výkonem činnosti compliance 

tuto skutečnost (zpravidla předem) ohlásit. Udělení předchozího souhlasu s provedením 

osobních obchodů, zajištění vedení jejich evidence a výkon kontroly nad tím, zda pracovník 

poskytovatele IS nevyužívá informace ve svůj prospěch, je zpravidla198 v kompetenci 

compliance officera.199 

 

Ustanovení § 12a odst. 1 písm. a) ZPKT stanoví, že součástí organizačních 

předpokladů OCP jsou vždy pravidla pro uzavírání osobních obchodů.200 Domnívám se, 

že porušení pravidel pro uzavírání osobních obchodů lze klasifikovat ze dvou hledisek. 

Z pohledu plnění povinností požadovaných na poskytovateli IS je porušením pravidel 

pro uzavírání osobních obchodů taková skutečnost, kdy OCP tato pravidla formálně 

(vnitřním předpisem) vůbec neupravil. Povinnost OCP upravit zásady a postupy 

pro uzavírání osobních obchodů vyplývá z ustanovení § 12f písm. a) ZPKT a navazujícího 

ustanovení § 2 odst. 1 vyhlášky o úpravě pravidel při poskytování IS. Z pohledu plnění 
                                                
194 Tzn. příbuzný v řadě přímé, sourozenec, manžel; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají 
za osoby sobě navzájem blízké, jestliže by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala 
jako újmu vlastní. 
195 Vztah mezi osobami, i) z nichž jedna osoba má přímý nebo nepřímý podíl na základním kapitálu 
nebo hlasovacích právech jiné osoby, který představuje alespoň 20 %, ii) z nichž jedna osoba ovládá druhou 
osobu, iii) ovládanými stejnou osobou. 
196 Srov. § 12 písm. a) ZPKT, § 12a odst. 1 písm. a) ZPKT, § 12b odst. 1 písm. a) ZPKT, § 12f písm. a) ZPKT 
a navazující ustanovení § 10 vyhlášky o úpravě pravidel při poskytování IS. 
197 Tuto povinnost OCP stanoví § 12a odst. 1 písm. c) bod 2 ZPKT a § 32 vyhlášky o obezřetnostních pravidlech. 
198 Udělení předchozího souhlasu s provedením osobních obchodů samotného compliance officera bude 
obsahem vnitřního předpisu poskytovatele IS. Souhlas v takovém případě bude udělovat například člen dozorčí 
rady, člen představenstva, případně vedoucí právního oddělení, avšak vždy tak, aby nedošlo ke střetu zájmů. 
199 Kotásek J., Pokorná J., Raban P. a kol.: Kurs obchodního práva. Právo cenných papírů. 4. vydání. 
C. H. BECK, 2005, s. 263. 
200 Na IZ se pravidla pro uzavírání osobních obchodů nevztahují. 
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povinností pracovníkem, který u OCP vykonává určitou činnost, je porušením právní 

povinnosti situace, kdy pracovník i) uzavře či zprostředkuje nežádoucí obchod přijetím 

nebo předáním pokynu zákazníka týkajícího se IN; ii) poskytne nežádoucí investiční 

poradenství týkající se IN; nebo iii) využije vnitřní201 nebo jiné důvěrné202 informace, 

s nimiž přišel během výkonu své činnosti do styku. Vznikla-li zákazníkovi škoda 

v důsledku porušení povinnosti pracovníka, který vykonává činnost na pozici VZ, odpovídá 

za tuto škodu podle ustanovení § 32a odst. 5 ZPKT samotný OCP jako zastoupený.203 

Vznikla-li zákazníkovi škoda v důsledku porušení povinnosti pracovníka, který vykonává 

činnost v zaměstnaneckém poměru k OCP, výše uvedené ustanovení se neuplatní a namísto 

něj nastupuje obecná právní povinnost vyplývající z občanskoprávního předpisu204. Za škodu 

způsobenou zaměstnancem OCP však odpovídá rovněž samotný OCP, pokud se právní úkon 

učiněný zaměstnancem týká předmětu činnosti OCP a zákazník o případném excesu 

zaměstnance nemohl vědět. V obou výše uvedených případech bude orgánem dohledu 

konstatováno porušení právní povinnosti.205  

 

4.1.2. Pravidla pro sdružování pokynů zákazníků 
 

Pravidla pro sdružování pokynů zákazníků jsou upravena v § 12b odst. 1 písm. b) 

ZPKT a v navazujících ustanoveních § 31 vyhlášky o úpravě pravidel při poskytování IS. 

                                                
201 Podle ustanovení § 124 odst. 1 ZPKT se „za vnitřní informaci ... pro účely tohoto zákona považuje přesná 
informace, která se přímo nebo nepřímo týká investičního nástroje nebo jiného nástroje, který byl přijat 
k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o jehož přijetí k obchodování na regulovaném trhu 
členského státu Evropské unie bylo požádáno (dále jen „finanční nástroj“), jiného nástroje, který nebyl přijat 
k obchodování na regulovaném trhu členského státu Evropské unie a jehož hodnota se odvozuje od finančního 
nástroje, emitenta takových finančních nástrojů nebo jiné skutečnosti významné pro vývoj kurzu či jiné ceny 
takového finančního nástroje nebo jeho výnosu, pokud tato informace není veřejně známá a pokud by poté, co by 
se stala veřejně známou, mohla významně ovlivnit kurz nebo výnos tohoto finančního nástroje nebo jiného 
nástroje, jehož hodnota se odvozuje od tohoto finančního nástroje.“ 
202 Strany si při jednání o uzavření smlouvy mohou vzájemně sdělovat informace, které některá ze stran, jež se 
jednání zúčastní a jež by v případě uzavření smlouvy byla smluvní stranou, označí jako důvěrné. V takovém 
případě je nesmí strana, které byly tyto informace poskytnuty, někomu sdělit ani je použít - mimo účel uzavření 
dané smlouvy - ve svůj prospěch. Na dodržení tohoto zákazu nemá vliv, zda k uzavření smlouvy, které se 
důvěrné informace týkají, došlo, či nikoliv. Může jít jak o informace, které jsou součástí obchodního tajemství, 
tak i informace, které se stanou v jednání o uzavření smlouvy důvěrným jednostranným prohlášením strany, 
která má zájem na jejich utajení. 
203 „Zastoupený má za škodu způsobenou vázaným zástupcem postih.“ 
204 Podle § 166 NOZ platí následující: „Právnickou osobu zastupují její zaměstnanci v rozsahu obvyklém 
vzhledem k jejich zařazení nebo funkci; přitom rozhoduje stav, jak se jeví veřejnosti. Co je stanoveno 
o zastoupení právnické osoby zaměstnancem, platí obdobně pro zastoupení právnické osoby jejím členem nebo 
členem jiného orgánu nezapsaného do veřejného rejstříku. Omezení zástupčího oprávnění vnitřním předpisem 
právnické osoby má účinky vůči třetí osobě, jen muselo-li jí být známo.“ 
205 Nesplnění povinnosti poskytovat IS s odbornou péčí; u OCP bude konstatováno porušení ustanovení § 11a 
ZPKT. 
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Prováděcí vyhláška stanoví, za jakých podmínek lze pokyny zákazníků sdružovat. 

Kromě informování zákazníků o sdružování pokynů a obchodů a možných nepříznivých 

důsledcích sdružování je OCP rovněž povinen upravit postupy pro rozvržení plnění a závazků 

ze sdruženého pokynu a obchodu. Vyhláška dále stanoví, za jakých podmínek je OCP 

oprávněn provést pokyn zákazníka společně s obchodem na vlastní účet nebo společně 

s pokynem jiného zákazníka. Sdružení pokynů zákazníků je možné pouze za předpokladu, 

že každý jednotlivý zákazník nebude sdružením svých pokynů s pokyny jiných zákazníků 

poškozen. 

 

4.1.3. Účetní postupy 
 

Podle ustanovení § 12b odst. 1 písm. c) ZPKT a navazujícího ustanovení § 4 vyhlášky 

o úpravě pravidel při poskytování IS je OCP povinen zavést pravidla pro účtování o majetku 

zákazníků a pravidla pro vedení evidence majetku zákazníků. Povinnost investičního podniku 

nastavit řádné účetní postupy stanoví i směrnice MiFID v čl. 13 odst. 5.206 

 

Základní povinností OCP je oddělené účtování o majetku zákazníka od majetku 

ostatních zákazníků i od vlastního majetku obchodníka. 

 

4.1.4. Stížnosti a reklamace 
 

Reklamací se rozumí podání zákazníka adresované poskytovateli IS, 

ve kterém zákazník uvádí, že mu ze strany poskytovatele IS byla poskytnuta IS v rozporu 

se smlouvou, vnitřními předpisy poskytovatele IS nebo obecně závaznými právními předpisy, 

a obsahující požadavek na nápravu vzniklého stavu. Stížností se rozumí podání zákazníka 

nebo potenciálního zákazníka, ve kterém si výslovně stěžuje na postup nebo jednání 

zaměstnanců poskytovatele IS nebo osob, prostřednictvím kterých poskytovatel IS 

svoji činnost vykonává (například VZ). 

 

Lhůta pro vyřízení reklamace činí podle § 19 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., 

o ochraně spotřebitele, 30 kalendářních dní a počíná běžet dnem obdržení reklamace. 

Naopak lhůta pro vyřízení stížnosti zákazníka českou právní úpravou stanovena není 
                                                
206 „An investment firm shall have sound accounting procedures.“ 
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a OCP/IZ ji může libovolně upravit ve svém vnitřním předpise (např. reklamační řád). Oporu 

však můžeme nalézt v unijní právní úpravě, která upravuje postup pro přiměřené 

a bezodkladné vyřizování stížností od neprofesionálních zákazníků nebo potenciálních 

neprofesionálních zákazníků v čl. 13 odst. 2 směrnice MiFID ve spojení s čl. 10 směrnice 

ID.207  

 

Podle mého názoru není správné, že pro oba výše uvedené druhy podání není  

v českém právu stanovena jednotná lhůta k jejich vyřízení, když tato jsou definičně 

velmi podobná. Jak reklamace, tak stížnosti, směřují k dosažení nápravy stavu 

(u reklamace), či postupu nebo jednání (u stížnosti). Neshledávám tudíž jediný důvod, 

proč by pro vyřízení reklamace měla být spotřebiteli poskytována lhůta ex lege 

a pro vyřízení stížnosti by taková lhůta byla zcela na libovůli poskytovatele IS. 

 

4.1.5. Řízení rizik 
 

ŘKS zahrnuje podle ustanovení § 12a odst. 1 písm. b) ZPKT také systém řízení rizik. 

Čl. 13 odst. 5 směrnice MiFID208 stanoví, že OCP musí mít účinné postupy k posouzení 

rizik.209 Pro některá rizika stanoví OCP také úroveň rizika, kterou bude ochoten podstoupit. 

S poskytováním IS jsou zpravidla spojena zejména následující finanční rizika; operační 

riziko, riziko likvidity, úvěrové riziko a tržní riziko.210  

 

Operační (provozní) riziko (operation/operating risk) je definováno jako riziko ztráty 

vlivem nedostatků či selhání vnitřních procesů, lidského faktoru nebo systémů a riziko ztráty 

vlivem vnějších skutečností, včetně rizika v důsledku porušení či nenaplnění právního 

předpisu nebo smluvního závazku. Operační riziko lze minimalizovat zejména vytvořením 

                                                
207 Čl. 10 směrnice ID stanoví: „Členské státy vyžadují od investičních podniků, aby zavedly, provedly 
a udržovaly účinné a transparentní postupy pro přiměřené a bezodkladné vyřizování stížností 
od neprofesionálních zákazníků nebo potenciálních zákazníků a aby vedly evidenci všech stížností a opatření 
přijatých k jejich řešení.“ („Member States shall require investment firms to establish, implement and maintain 
effective and transparent procedures for the reasonable and prompt handling of complaints received from retail 
clients or potential retail clients, and to keep a record of each complaint and the measures taken for its 
resolution.“) 
208 Konkrétní požadavky na řízení finančních rizik je obsahem čl. 7 směrnice ID. 
209 „An investment firm shall have effective procedures for risk assessment.“ 
210 Váchová B.: Regulace a dohled centrální banky nad finančními institucemi. Diplomová práce. Právnická 
fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2010, s. 17-26. 
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a dodržováním vnitřního předpisu, který upravuje pracovní postupy jednotlivých pracovních 

pozic, způsob autorizace a kontrolní mechanismy na jednotlivých úrovních. 

 

Riziko likvidity (liquidity risk) souvisí s platební neschopností poskytovatele IS, 

tedy jeho neschopností dostát svým závazkům vůči zákazníkům, protistranám a dodavatelům 

služeb. Řízení likvidity v daném případě vede k zajištění dostatečných finančních zdrojů 

pro pokrytí závazků a vytvoření rezervy pro případ neočekávaných událostí v budoucnu. 

 

Úvěrové (kreditní) riziko (credit risk) je rizikem ztráty z důvodu selhání dlužníka 

či protistrany obchodu tím způsobem, že nedostojí závazkům dle podmínek sjednaného 

kontraktu. Poskytovatel IS podstupuje úvěrové riziko při poskytování úvěru proti zajištění IN 

(tzv. kolaterál) formou maržových obchodů a při obchodování s IN na účet zákazníka 

(např. v případě nepovoleného debetu). 

 

Tržní riziko (market risk) je rizikem ztráty v důsledku nepříznivých změn tržních cen 

(kurzů) finančních nástrojů z důvodu nepříznivých změn tržních podmínek. Patří sem 

zejména změny cen akcií (akciové riziko; risk on shares), cen komodit (komoditní riziko; 

commodity risk), úrokových měr (úrokové riziko; interest rate risk) a měnového kurzu 

(měnové riziko; foreign exchange/currency risk). K řízení tržního rizika dochází zejména 

prostřednictvím stanovení limitů pro jednotlivé typy transakcí (k limitování možné ztráty 

dochází například formou stop-loss limitů, limity na jednotlivé akciové tituly obchodního 

portfolia, limity na otevřené měnové pozice, stanovením seznamu povolených měn a další). 

 

Součástí ŘKS je rovněž zavedení postupů pro posouzení a řízení rizik. Povinností 

OCP je zajištění řízení rizik prostřednictvím nezávislého organizačního útvaru. 

Domnívám se, že vhodným řešením je vytvoření funkce risk manažera, jehož náplní 

činnosti je zejména stanovení rizikových limitů, analýza rizik a řešení rizikových situací 

v rámci podnikatelské činnosti poskytovatele IS. Podle mého názoru nelze v daném 

případě posuzovat nezávislost osoby risk manažera jako zcela absolutní. Vrcholné vedení 

(statutární orgán) nadále zůstává zodpovědné za činnosti osoby risk manažera. Osoba 

risk manažera tak požívá pouze relativní nezávislosti, která spočívá v zamezení 

jednostranného vlivu vedoucích osob ve společnosti na jeho činnost. 
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4.1.6. Pravidla vnitřní kontroly 
 

Povinnost investičního podniku zavést mechanismy vnitřní kontroly vychází z čl. 13 

odst. 5 směrnice MiFID.211 Pravidla vnitřní kontroly jakožto součásti ŘKS upravuje 

ustanovení § 12a odst. 1 písm. c) ZPKT. Pravidla vnitřní kontroly zahrnují vždy vnitřní audit 

a průběžnou kontrolu dodržování povinností obchodníka s cennými papíry (vykonávanou 

zpravidla pracovníkem compliance). 

 

Vedení společnosti musí nejen usilovat o vštípení kultury, která je založena 

na dodržování vysokých standardů obchodní cti a spravedlivých principů obchodování, 

ale musí být rovněž připraveno čelit problematickému chování pracovníků přijetím vhodných 

opatření.212 Náplní činnosti compliance je hodnocení vnitřních předpisů a procesů 

dle platných právních předpisů a zejména vytváření předpokladů pro zajištění této shody. 

Pracovník oddělení compliance sleduje a vyhodnocuje vnitřní informace, vede příslušné 

seznamy (například Watch List213, Restricted List214 a jiné evidence stanovené právními 

předpisy a vnitřními předpisy společnosti), a dále provádí monitoring a vyhodnocení pokynů 

způsobilých manipulovat trhem.215 V případě zjištění pochybení informuje compliance officer 

vedení společnosti, navrhuje přijetí vhodných opatření k nápravě a kontroluje jejich řádné 

přijetí.216 

 

Od výkonu činnosti compliance officera je třeba odlišit výkon funkce vnitřního 

(interního) auditora v rámci činnosti poskytovatele IS typu OCP. Vnitřní audit (internal audit) 

provádí nezávislé objektivní posuzování procesů a činností v rámci vnitřního provozu OCP. 

Výkonem vnitřního auditu může být pověřen jeden nebo více pracovníků OCP, anebo lze 

tuto činnost zajistit také prostřednictvím třetí osoby na smluvním základě (outsourcing217). 

                                                
211 „An investment firm shall have internal control mechanisms.“ 
212 Seminar on Trading Book and Market Infrastructure, Financial Stability Institute (FSI) 
& International Organization of Securities Commission (IOSCO), Bank for International Settlements (BIS), 
Madrid, Spain, 16-18 November 2011. Open Forum Discussion: Most Important Current Challenges 
for Supervisors/Regulators, p. 4. 
213 Watch List je seznam sledovaných IN a obchodů s IN, který obsahuje informace o IN, emitentovi nebo jiné 
skutečnosti významné pro vývoj kurzu IN, jeho ceny nebo výnosu, která není veřejně známou informací. 
214 Restricted List je seznam zakázaných IN a obchodů s IN, který obsahuje vnitřní informace o IN nebo jeho 
emitentovi. 
215 Kotásek J., Pokorná J., Raban P. a kol.: Kurs obchodního práva. Právo cenných papírů. 4. vydání. 
C. H. BECK, 2005, s. 261. 
216 http://www.complyfl.cz/vice-o-compliance.php 
217 Outsourcing je smluvní ujednání o právech a povinnostech mezi OCP/IZ a třetí osobou. Obsahem smluvního 
ujednání je pověření třetí osoby výkonem významné provozní činnosti. Poskytovatel IS se pověřením třetí osoby 
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Podmínkou výkonu činnosti vnitřního auditora v rámci OCP je jeho nezávislost na jiných 

činnostech vykonávaných v příslušném subjektu za účelem zajištění objektivity 

jeho přístupu.218 Podle mého názoru však nelze pojímat nezávislost vnitřního auditora 

jako zcela absolutní. Domnívám se, že vnitřní auditor má být jakýmsi spojovacím 

článkem mezi dvěma podstatnými organizačními složkami poskytovatele IS typu OCP, 

tedy vedoucími zaměstnanci OCP, jejichž procesy a činnosti v rámci své kontroly 

hodnotí na jedné straně, a jeho vrcholným vedením (statutárním orgánem), 

pro které mají výstupy kontrol vnitřního auditora podstatný význam na straně druhé. 

Podle mého názoru je k zajištění výkonu činnosti vnitřního auditora jakožto spojovacího 

článku organizační soustavy OCP zapotřebí pouze jeho relativně nezávislé postavení. 

 

Závažným pochybením v činnosti OCP by byla situace, kdy compliance officer 

a vnitřní auditor sdílejí společně shodnou pracovní stanici – tím mám na mysli případ, 

kdy oba pracovníci sdílejí shodné pracovní prostory, tedy společnou kancelář, 

nebo dokonce jediný společný počítač. Pochybením je rovněž stav, kdy compliance 

officer má přístup k podkladům a výsledkům činnosti vnitřního auditora. Přístup 

compliance officera do archivu k listinné dokumentaci, stejně tak jako k dokumentaci 

v elektronické podobě prostřednictvím přístupového hesla do počítačové stanice 

vnitřního auditora, mají za následek znehodnocení výsledků konkrétní činnosti 

vnitřního auditora a selhání základních řídících a kontrolních mechanismů OCP. 

Předpokladem předcházení takovýmto závažným pochybením vyplývajícím z výkonu 

činnosti compliance officera a vnitřního auditora v rámci jediného pracovního prostoru, 

je vytváření tzv. čínských zdí (chinese walls). 

 

K zajištění ochrany investorů je OCP/IZ rovněž povinen dodržovat kontrolní 

a bezpečnostní opatření při zpracování a evidenci informací. Způsob, jakým poskytovatel IS 

zajistí zpracování a evidenci informací, je zcela na jeho rozhodnutí. Zpravidla půjde 

o kombinaci dokumentace v elektronické podobě (prostřednictvím informačního systému) 

a v podobě listinných dokumentů. Řádné správy dat a informačního systému bude dosaženo 

pouze za předpokladu existence kvalifikovaného správce informačního systému, 

telekomunikačních a záznamových zařízení, který bude schopen zajistit nastavení přístupu 
                                                                                                                                                   
výkonem významné provozní činnosti nezbavuje své odpovědnosti za výkon takové činnosti vůči zákazníkům, 
ani odpovědnosti za možnost ČNB vykonávat dohled nad dodržováním povinností OCP/IZ. 
218 Seminář Aplikace principu materiality při auditních zakázkách. Deloitte (Marie Kučerová, David Batal), 
12. 10. 2010. 
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do informačního systému pro jednotlivé pracovní pozice, způsob zálohování dat a postup 

pro případ technických problémů.219 

 

4.2. Postupy pro zjišťování a řízení střetu zájmů 
 

OCP je podle § 12 písm. b) ZPKT povinen zavést a udržovat postupy pro zjišťování 

a řízení střetu zájmů. Tato povinnost OCP vychází z čl. 13 odst. 3 směrnice MiFID, 

který stanoví, že investiční podnik má přijímat veškerá přiměřená opatření k tomu, aby střety 

zájmů záporně neovlivnily zájmy jeho klientů.220 Podrobné vymezení střetu zájmů 

pak obsahuje čl. 18 směrnice MiFID a dále čl. 21 a násl. směrnice ID. 

 

Obecně lze říci, že střet zájmů (conflict of interest) může nastat buď mezi OCP/IZ 

a zákazníkem, nebo mezi zákazníky navzájem.221 Preventivní podmínky zamezení střetu 

zájmu vytváří compliance officer a to tím, že informuje pracovníky poskytovatele IS o hrozbě 

vzniku nebo existenci střetu zájmu. Při již nastalém střetu zájmu mezi OCP/IZ a zákazníkem 

je povinností poskytovatele IS informovat o nastalém střetu zájmu zákazníka, a je-li třeba 

vážit zájmy, pak upřednostnit zájem zákazníka před zájmy vlastními nebo zájmy osob, 

které s konkrétním poskytovatelem IS tvoří podnikatelské seskupení nebo jsou s ním 

majetkově nebo jinak propojeny. Pokud dojde ke střetu zájmů mezi zákazníky navzájem, 

je poskytovatel IS povinen zajistit spravedlivé řešení pro tyto zákazníky, a v případě, 

že spravedlivého řešení nelze dosáhnout, může poskytovatel IS odmítnout provedení dané 

služby.222 

 

Efektivnějšího výkonu vnitřní kontroly a poskytování IS zákazníkovi v souladu 

s odbornou péčí bude dosaženo za předpokladu existence určitých vnitřních pravidel. 

Střet zájmů lze eliminovat například stanovením přístupů do informačního systému 

                                                
219 Pro tento účel obsahuje ustanovení § 12a odst. 1 písm. b) ZPKT a navazující ustanovení § 21 odst. 5 písm. c) 
vyhlášky o obezřetnostních pravidlech povinnost OCP zabezpečit ochranu informačního systému před přístupem 
a zásahy ze strany neoprávněných osob a před poškozením Na IZ se bude vztahovat ustanovení § 32 odst. 4 
písm. d) ZPKT ve spojení s ustanovením § 21 odst. 5 písm. c) vyhlášky o obezřetnostních pravidlech. 
220 „Investiční podnik udržuje a uplatňuje účinná organizační a administrativní opatření k tomu, aby přijímal 
veškerá přiměřená opatření k tomu, aby střety zájmů vymezené v článku 18 neovlivnily záporně zájmy jeho 
klientů.“ („An investment firm shall maintain and operate effective organisational and administrative 
arrangements with a view to taking all reasonable steps designed to prevent conflicts of interest as defined 
in Article 18 from adversely affecting the interests of its clients.“) 
221 Bližší vymezení osob, mezi nimiž může dojít ke střetu zájmů stanoví § 12 písm. b) ZPKT (pro OCP) a § 32 
odst. 4 písm. c) ZPKT (pro IZ). 
222 http://www.activecapital.cz/pdf/pravidla-rizeni-stretu-zajmu.pdf 
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pro jednotlivé pracovníky OCP/IZ, fyzickým oddělením pracovních prostor jednotlivých 

útvarů, rozdělením povinností a kontrolních oprávnění zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců 

a členů statutárního orgánu (princip „čtyř očí“ nebo také „dvou podpisů“) a mnohými 

dalšími.223 

 

Ke vzniku střetu zájmů může dojít při přijetí a předání pokynů zákazníků, 

které se týkají stejného IN. Poskytovatel IS přijme pokyn od zákazníků a následně jej předá 

k provedení. Ke střetu zájmů může dojít v podobě provádění příkazů na vlastní účet 

poskytovatele IS, který využije znalostí nevyřízených objednávek svých zákazníků o směru 

pohybu aktiva, čímž získá nespravedlivou výhodu založenou na kurzotvorné informaci, 

tzv. front running (viz kapitola 1.4). Tomuto střetu zájmů lze zabránit důsledným 

dodržováním pravidla časové priority předání přijatých pokynů. Další možný případ střetu 

zájmů může nastat (v důsledku obchodování na vlastní účet poskytovatele IS 

nebo při osobních obchodech pracovníků, VZ a jiných osob se zvláštním vztahem 

k poskytovateli IS) mezi osobou, na jejíž účet je obchod realizován, a zákazníkem, 

který podává poskytovateli IS pokyny k obchodům s IN, které jsou shodné s IN 

obchodovanými na vlastní účet poskytovatele IS. Střetu zájmů lze v daném případě zabránit 

důsledným dodržováním pravidel pro obchody na vlastní účet poskytovatele IS a pravidel 

pro osobní obchody. V souvislosti s poskytováním investičního poradenství může docházet 

ke střetu zájmů mezi poskytovatelem IS a zákazníkem, je-li poskytovatel IS motivován 

ke konkrétnímu umístění nebo distribuci IN, které jsou předmětem investičního poradenství. 

Jedná se zejména o případy, kdy poskytovatel IS má uzavřenu smlouvu o subdistribuci IN. 

Poskytovatel IS by měl o nastalém střetu zájmu informovat zákazníka, není-li v jeho moci 

zabránit střetu zájmů. 

 

Domnívám se, že přístup ke střetu zájmů je založen zejména na jeho zjišťování 

a následném řízení (a nikoliv na úplném zamezení jeho vzniku), vzhledem k tomu, 

že vzniku střetu zájmů v podnikatelské činnosti poskytovatele IS nelze nikdy zcela 

zabránit. Střet zájmu může prakticky nastat mezi OCP/IZ a zákazníkem například 

při provádění analýzy investičních příležitostí poskytovatelem IS podle § 4 odst. 7 

ZPKT. Pracovník OCP/IZ předává zákazníkovi informaci, kterou přímo či nepřímo 

doporučuje investiční strategii nebo investiční příležitost týkající se konkrétního IN 

                                                
223 Kotásek J., Pokorná J., Raban P. a kol.: Kurs obchodního práva. Právo cenných papírů. 4. vydání. 
C. H. BECK, 2005, s. 262. 
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nebo jeho emitenta. Tato informace může být zákazníkem považována za objektivní 

a nezávislé investiční doporučení, přestože jím ve skutečnosti být nemusí. 

Podle mého názoru je proto důležité, aby poskytovatel IS v rámci svých postupů 

pro řízení střetů zájmů zajistil nestrannost a nezávislost osob, které v souvislosti 

s výkonem svého zaměstnání, povolání nebo funkce vytvářejí věcný obsah analýzy 

investičních příležitostí. Domnívám se, že tímto způsobem dosáhne toho, že výstupem 

analýzy investičních příležitostí bude předání kvalifikovaného investičního doporučení 

na základě reálných a podložených dat.224 

 

Specifickým případem střetu zájmů jsou i tzv. pobídky (viz kapitola 3.3). Poskytovatel 

IS přistupuje k řízení pobídek stejným způsobem jako u jiných případů střetů zájmů 

(identifikace, opatření proti jeho vzniku, efektivní řízení). 

 

4.3. Ochrana před zneužitím vnitřních informací 
 

Vnitřní informací rozumíme přesnou informaci225, která se přímo nebo nepřímo týká 

IN nebo za určitých podmínek i jiného nástroje, pokud nejde o informaci veřejně známou226, 

a jejíž zveřejnění by mohlo významně ovlivnit kurz nebo výnos jiného nástroje. 

Bude se tedy jednat zejména o informace, které se přímo dotýkají emitenta IN, hospodářské 

situace emitenta nebo práv vyplývajících z IN. 

 

Právní úprava zneužití informací zasvěcenou osobou (insider)227, která využije 

neveřejné vnitřní informace (inside information) k účelům obchodování s cennými papíry, 

je upravena v části deváté, hlavě IV Ochrana před zneužitím trhu (§ 124 a násl. ZPKT). 

Na rozdíl od unijní právní úpravy není ochrana před zneužitím vnitřních informací v českém 

právním řádu vázána na nevyřízené příkazy zákazníka. Podle ustanovení § 124 odst. 2 ZPKT 

se za vnitřní informaci považuje i taková informace „sdělená zákazníkem při předávání 

                                                
224 Srov. § 4 odst. 9 ZPKT 
225 Informace je přesná, pokud jejím obsahem je souhrn okolností nebo událostí, které nastaly, nebo které lze 
v budoucnu důvodně očekávat, a je natolik určitá, že na jejím základě lze učinit závěr o možném vlivu okolností 
nebo událostí na kurz, cenu nebo výnos IN. 
226 Veřejně známou informací je taková informace, která je dostupná alespoň té části investorů, 
kteří se shromažďováním informací tohoto typu a jejich hodnocením aktivně zabývají. 
227 „Zasvěcenou osobou je“ podle § 124 odst. 3 ZPKT „osoba, která získá vnitřní informaci v souvislosti 
s výkonem svého zaměstnání, povolání nebo funkce …“ 
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pokynu k poskytnutí investiční služby“. Autor Kotásek228 se domnívá, že tato konstrukce se 

do české právní úpravy dostala v důsledku nepřesného překladu směrnice č. 2003/6/ES, 

o obchodování zasvěcených osob a manipulaci s trhem (zneužívání trhu), (dále také „směrnice 

o zneužívání trhu“).229, která říká, že se „důvěrnou informací rozumí též informace dodaná 

klientem a týkající se dosud nevyřízených příkazů klienta“230. 

  

Následkem porušení povinnosti v souvislosti s vnitřní informací je správní trestání, 

jehož skutkové podstaty jsou uvedeny v části desáté, hlavě III ZPKT. OCP se dopustí 

správního deliktu tím, že neinformuje ČNB o podezření na využití vnitřní informace, 

nebo poruší povinnost mlčenlivosti v souvislosti s vnitřní informací. Zasvěcená osoba 

se dopustí správního deliktu (je-li právnickou osobou nebo fyzickou osobou podnikající), 

nebo přestupku (je-li fyzickou osobou) tím, že i) nabude nebo zcizí finanční nástroj v rozporu 

se zákonem nebo se o to pokusí; ii) učiní jiné osobě doporučení k nabytí nebo zcizení 

finančního nástroje; nebo iii) poruší povinnost mlčenlivosti o vnitřní informaci 

nebo povinnost zamezit jiné osobě přístup k této informaci. Za výše uvedené správní delikty 

a přestupky se uloží pokuta do 10 000 000 Kč.231 Nejpřísnějším následkem porušení 

povinnosti v souvislosti s vnitřní informací je však trestněprávní postih podle § 255 zákona 

č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (dále také „TZ“). 

 

4.4. Mechanismus k detekci manipulace s trhem 
 

Česká právní úprava upravuje problematiku manipulace s trhem (a to pozitivně 

i negativně) v části deváté, hlavě IV Ochrana před zneužitím trhu (§ 126 ZPKT) a v prováděcí 

vyhlášce č. 536/2004 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o podnikání 

na kapitálovém trhu v oblasti ochrany proti zneužívání trhu. Požadavek na předcházení 

manipulace s trhem vychází z čl. 6 odst. 6 směrnice o zneužívání trhu. 

 

                                                
228 Kotásek J., Pokorná J., Raban P. a kol.: Kurs obchodního práva. Právo cenných papírů. 4. vydání. 
C. H. BECK, 2005, s. 176 – 177. 
229 DIRECTIVE 2003/6/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 28 January 
2003 on insider dealing and market manipulation (market abuse). 
230 Srov. čl. 1 odst. 1 směrnice o zneužívání trhu. 
231 Tato částka je podle ZPKT příjmem státního rozpočtu. 
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Manipulací s trhem se rozumí jednání osoby, které může zkreslit představu účastníků 

kapitálového trhu o hodnotě, nabídce nebo poptávce IN nebo kurzu IN. Manipulací s trhem 

naopak není: 

§ pokyn k obchodu nebo uskutečnění obchodu, jestliže osoba podávající pokyn 

nebo osoba uskutečňující obchod prokáží, že mají řádný důvod k takovému 

pokynu nebo obchodu a tento pokyn nebo obchod je v souladu s tržními postupy 

uznávanými na regulovaném trhu; 

§ jednání spočívající v rozšiřování nepravdivé, klamavé nebo zavádějící 

informace, o níž osoba, která ji rozšiřuje, nemůže vědět, že je nepravdivá, 

klamavá nebo zavádějící; 

§ rozšiřování informace novinářem při výkonu novinářské profese, pokud novinář 

jedná v souladu s pravidly novinářské profese a v souvislosti s rozšiřováním 

informace nezíská přímo nebo nepřímo jakýkoli prospěch nad rámec obvyklé 

odměny; 

§ rozšiřování informace osobou provádějící průzkum, který se týká trhu s IN 

nebo emitentů, nebo osobou, která doporučuje investiční strategii, 

pokud je taková informace nebo takové doporučení šířeno veřejně přístupnými 

prostředky a pokud takové osoby postupují při těchto činnostech korektně 

a uveřejní současně svůj případný konflikt zájmů; 

§ jednání při zpětném odkupu vlastních IN nebo při cenové stabilizaci IN 

za podmínek stanovených přímo použitelným právním předpisem ES, 

kterým se provádí směrnice o zneužívání trhu232; 

§ jednání ČNB, centrální banky jiného členského státu EU, Evropské centrální 

banky (The European Central Bank, ECB) nebo jiné oprávněné osoby 

při uskutečňování měnové nebo devizové politiky nebo při správě veřejného 

dluhu. 

 

K manipulativním technikám může docházet různými způsoby, a to na základě 

vytvoření tzv. umělé ceny IN (arteficial price). Manipulativní je technika „pumping 

and dumping“, vyznačující se umělým vyhnáním kurzu IN na určitou výši a následným 

prodejem tohoto IN za zvýšenou cenu. Obdobou je tzv. „scalping“, při němž je vyššího kurzu 

                                                
232 Nařízení Komise (ES) č. 2273/2003 ze dne 22. prosince 2003, kterým se provádí směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokud jde o výjimky pro programy zpětného odkupu a stabilizace finančních 
nástrojů. 
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IN dosaženo šířením klamavých informací v masmédiích erudovanou osobou. 

Kromě těchto technik jsou známé i případy obchodů, které mají za cíl vyvolat zdání skutečné 

obchodní aktivity, jako například tzv. nepravé spárování příkazů (cross trading 

nebo improper matched orders), při němž protistrany kontraktu podávají příkazy k prodeji 

(sell orders) i nákupu (buy orders) konkrétního IN. Dále sem můžeme řadit také obchody 

uzavírané těsně před uzavřením trhu (marking the close).233 

 

Při detekci manipulace s trhem se poskytovatel IS dostává do situace, 

v níž musí rozhodnout, zda upřednostní princip „ochrany kapitálového trhu a investorů“ 

upravený v § 1 odst. 1 ZPKT, nebo bude primárně postupovat v souladu s ustanovením § 15 

odst. 1 písm. a) ZPKT, které ukládá obchodníkovi jednat „v nejlepším zájmu zákazníků“. 

Podle mého názoru se jedná o poměrně složité rozhodování vzhledem k tomu, 

že dosažení zájmu zákazníků nejde vždy ruku v ruce s ochranou kapitálového trhu. 

Obchodník se musí chovat značně obezřetně; je však otázkou, zda zákonem stanovená 

obezřetností pravidla a požadavek poskytovat IS s odbornou péčí nesměřují právě 

k dosažení nejlepšího zájmu zákazníků a nepovyšují tak princip jednat v nejlepším 

zájmu zákazníků nad princip ochrany kapitálového trhu v jeho celku. Argumentem 

pro primární ochranu kapitálového trhu je definice předmětu úpravy zákona 

o podnikání na kapitálovém trhu, obsažená v ustanovení § 1 odst. 1. Domnívám se, 

že důvod, pro který zákonodárce vymezil ochranu kapitálového trhu a investorů 

na úvodním místě v zákoně, dává adresátům na vědomí, že kapitálový trh a investoři 

jsou postaveni na roveň. Je však třeba rozhodnout, která ochrana bude v případě 

potřeby upřednostněna. Domnívám se, že nelze postupovat v nejlepším zájmu zákazníka 

a porušit tak řádné fungování kapitálového trhu. Naopak pokud OCP ohrozí zájem 

zákazníka za současného zachování stability kapitálového trhu a jeho ochrany, počíná si 

podle mého názoru zcela racionálně a v souladu s právem. Proto se domnívám, 

že ochrana kapitálového trhu jako celku je významnějším zájmem ve vztahu k ochraně 

investora, jelikož bez řádného fungování kapitálového trhu nebude zajištěno 

ani investiční obchodování „v nejlepším zájmu zákazníka“. 

                                                
233 Kotásek J., Pokorná J., Raban P. a kol.: Kurs obchodního práva. Právo cenných papírů. 4. vydání. 
C. H. BECK, 2005, s. 193 a 198. 
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5. Pravidla jednání se zákazníky při poskytování investičních služeb  
 

Podle § 15 odst. 1 ZPKT „Obchodník s cennými papíry jedná kvalifikovaně, čestně a  

spravedlivě a v nejlepším zájmu zákazníků“. Tato obecná zásada jednání OCP se zákazníky je 

výchozím principem pro naplnění pravidel jednání se zákazníky. Zakotvení tohoto 

generálního principu v českém právním řádu je výsledkem implementace směrnice MiFID, 

která v čl. 19 odst. 1234 stanovila právo klientů dovolávat se čestného, spravedlivého a 

profesionálního jednání v souladu s nejlepšími zájmy těchto klientů. Porušení povinnosti 

jednat kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a v nejlepším zájmu zákazníků je zároveň 

porušením odborné péče vymezené výše (viz kapitola 3.1). 

5.1. Kategorizace zákazníků 
 

Zákazníkem podle ZPKT obecně rozumíme fyzickou nebo právnickou osobu, 

které OCP/IZ poskytuje hlavní či vedlejší IS. Podle platné právní úpravy rozlišujeme 

dvě základní kategorie zákazníků; profesionálního zákazníka (professional client) 

a zákazníka, který není profesionálním zákazníkem (retail client)235. Unijní úprava směrnice 

MiFID rovněž zavádí pojem způsobilá protistrana (eligible counterparty), přičemž v daném 

případě se nejedná o zákazníky nad rámec výše uvedené kategorizace, ale o specifickou 

kategorii profesionálních zákazníků, na něž dopadá zvláštní režim zacházení. Komunitární 

právo vytvořilo jednotlivé kategorie zákazníků z důvodu různé míry ochrany a odlišné 

aplikace pravidel jednání, dopadajících na příslušné kategorie zákazníků v přesně 

vymezených oblastech.236 

 

Jediným skutečně definovaným pojmem je pojem „profesionální zákazník“237, 

od něhož jsou ostatní kategorie zákazníků odvozeny v závislosti na povinnostech plněných 

                                                
234 „Členské státy vyžadují, aby investiční podnik při poskytování investičních služeb nebo případných 
doplňkových služeb klientům jednal čestně, spravedlivě a profesionálně v souladu s nejlepšími zájmy svých 
klientů, a zejména dodržoval zásady stanovené v odstavcích 2 až 8.“ („Member States shall require that, when 
providing investment services and/or, where appropriate, ancillary services to clients, an investment firm act 
honestly, fairly and professionally in accordance with the best interests of its clients and comply, in particular, 
with the principles set out in paragraphs 2 to 8.“) 
235 Zpravidla půjde o drobného zákazníka. 
236 Kotásek J., Pokorná J., Raban P. a kol.: Kurs obchodního práva. Právo cenných papírů. 4. vydání. 
C. H. BECK, 2005, s. 82 - 83. 
237 Podle Přílohy II směrnice MiFID je profesionálním klientem takový„klient, který má zkušenosti, znalosti 
a odborné schopnosti k tomu, aby činil vlastní investiční rozhodnutí a řádně vyhodnocoval rizika, 
která podstupuje“.  
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vůči kategorii profesionálních zákazníků ostatními subjekty. Pojem profesionální zákazník 

je vymezen v § 2a a násl. ZPKT s tím, že zákon využívá taxativního výčtu osob, 

které lze za profesionální považovat238, a to zejména na základě jejich odborných znalostí 

a zkušeností v oblasti kapitálového trhu. 

 

Česká právní úprava pojem „způsobilá protistrana“ výslovně nedefinuje. 

Na základě směrnice MiFID vymezuje česká právní úprava statut způsobilé protistrany 

ve vztahu k vybraným IS (podle § 4 odst. 2 písm. a) až c) ZPKT) poskytovaným taxativně 

stanovenému okruhu zákazníků uvedeným v § 2a odst. 1 ZPKT (například bance, instituci 

elektronických peněz, OCP, pojišťovně, penzijnímu fondu a dalším subjektům). 

Předpokladem postupu vůči určitému subjektu jakožto způsobilé protistraně je informování 

tohoto subjektu o zařazení do kategorie profesionálních zákazníků, kteří jsou způsobilou 

protistranou.239  

 

Způsobilá protistrana je podle úpravy směrnice MiFID považována za zákazníka. 

Výslovně je však zakotvena možnost poskytovatele IS odchýlit se od pravidel jednání 

se zákazníkem, který je způsobilou protistranou, pro případ transakcí uzavřených 

nebo uskutečněných mezi nimi. U transakcí prováděných mezi způsobilými protistranami 

by povinnost sdělovat limitní příkazy zákazníků měla platit pouze v případě, že způsobilá 

protistrana výslovně zasílá investičnímu podniku limitní příkaz k provedení transakce.240 

 

Transakce se způsobilými protistranami upravuje čl. 24 směrnice MiFID. Na rozdíl 

od transakcí se zákazníky, kteří způsobilými protistranami nejsou, se na způsobilé protistrany 

nevztahují ustanovení k zajištění ochrany investorů. Poskytovatel IS není povinen dodržovat 

pravidla jednání se zákazníky při poskytování IS241 a nemusí dodržovat ani pravidla 

pro provádění příkazů zákazníka za podmínek pro zákazníka nejvýhodnějších.242 

Na způsobilé protistrany se nevztahují ani pravidla pro zpracování příkazů zákazníků 

zajišťujících neprodlené, spravedlivé a urychlené provedení příkazu zákazníka ve vztahu 

k příkazům ostatních zákazníků nebo obchodním zájmům investičního podniku.243 

                                                
238 Profesionální zákazník per se. 
239 Podle § 15d odst. 1 písm. h) ZPKT „Obchodník s cennými papíry je povinen informovat ve stanovené lhůtě 
zákazníka o skutečnostech obsažených v § 2a až 2d.“ 
240 Bod 40 až 42 směrnice MiFID. 
241 Viz čl. 19 směrnice MiFID. 
242 Viz čl. 21 směrnice MiFID. 
243 Viz čl. 22 odst. 1 směrnice MiFID. 
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Skutečnost, že je subjekt zařazen do kategorie zákazníků, kteří jsou způsobilou protistranou, 

nevylučuje takového zákazníka z jeho práva žádat obecně nebo pro jednotlivé obchody 

o stejné zacházení jaké je poskytováno zákazníkovi, na kterého se články k zajištění ochrany 

investora vztahují.244 

 

Zákazník může v rámci volitelných režimů také písemně požádat poskytovatele IS 

o změnu zařazení z určité kategorie do jiné - jedná se o zákazníka „na žádost“ (on request). 

Poskytovatel IS je povinen takové žádosti zákazníka vyhovět, pokud je žádost směřována 

k vyšší míře ochrany takového zákazníka. Ke změně režimu však může dojít také z podnětu 

OCP/IZ, pokud se tento poskytovatel IS domnívá a sdělí tak zákazníkovi, že jej považuje 

za neprofesionálního zákazníka ve vztahu k požadované IS. Sdělení bude zákazníkovi 

předáno buď v listinné podobě, nebo na trvalém nosiči informací (viz kapitola 5.3.1). 

 

Obchodník či zprostředkovatel ve vztahu k výše uvedeným kategoriím zákazníků 

(s výjimkou zákazníků, kteří nejsou profesionálními zákazníky) nemá povinnost dodržovat 

pravidla jednání se zákazníky (conduct of business rules) ve smyslu § 15 a násl. ZPKT 

(včetně povinnosti dosáhnout nejlepšího možného výsledku pro zákazníka při provádění 

pokynů). 

 

V § 15c ZPKT je v souladu s požadavkem unijního práva zakotveno, že „obchodník ... 

přihlíží k tomu, jak by vysvětlení, propagaci nebo jinou informaci vnímala osoba s průměrnou 

intelektuální úrovní, obezřetností a rozpoznávací schopností v postavení zákazníka.“ 

Domnívám se, že ustanovení § 15c ZPKT vymezuje na jedné straně povinnost OCP/IZ 

při jednání se zákazníkem a na druhé straně je určeno i k ochraně samotného 

poskytovatele IS. Podle mého názoru je smyslem daného ustanovení mj. také zmírnění 

odpovědnosti poskytovatele IS za případné následky jednání samotného zákazníka 

ve vztahu k jeho vlastnímu rozhodování o své investici. Domnívám se, že půjde zejména 

o případy, kdy zákazník byl obchodníkem či zprostředkovatelem v souladu s platnou 

právní úpravou informován o určitých skutečnostech (případně mu bylo podáno určité 

vysvětlení nebo propagační sdělení související s poskytovanou IS), avšak zákazník sám 

neučiní na základě těchto sdělení žádné další kroky k tomu, aby se v souladu se sdělením 

OCP/IZ pokusil vyloučit případné negativní dopady svého konečného investičního 

                                                
244 Viz čl. 24 odst. 2 směrnice MiFID. 
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rozhodnutí. V takovém případě nastupuje oprávnění poskytovatele IS považovat tohoto 

zákazníka za osobu s průměrnou intelektuální úrovní, obezřetností a rozpoznávací 

schopností, jak je uvedeno výše. 

5.2. Proces akvizice zákazníků 
 

Poskytovatelé IS provádějí akvizici zákazníků především telefonicky v rámci činnosti 

telefonního centra (call center), prostřednictvím seminářů a při osobním setkání v sídle 

nebo místě podnikání OCP/IZ. Hlavní činností telefonního centra je telefonické oslovování 

potenciálních zákazníků245 s cílem vyvolat zájem o poskytovanou IS. Poskytovatelé IS 

získávají kontakty na potenciální zákazníky zpravidla z veřejně dostupných databází, 

jejichž obsahem jsou osobní údaje246 o případných zájemcích. Další možností OCP/IZ je také 

zakoupení licencí k  placeným databázím (například Evropská databanka a.s.247, Albertina248 

apod.). Mnozí poskytovatelé IS pořádají pro laickou veřejnost semináře, 

jejichž prostřednictvím se potenciální zákazník dozvídá informace o investičním obchodování 

s různými druhy IN, rizicích souvisejících s obchodování na kapitálových trzích, poplatcích 

spojených s konkrétní IS a další relevantní informace. 

 

Telefonické kontaktování potenciálního zákazníka je v současné době značně 

rozšířenou formou akvizice, a to bez ohledu na to, jaký sortiment služeb je zákazníkům 

nabízen. Domnívám se, že v oblasti poskytování IS nepůsobí činnost těchto telefonních 

center příliš profesionálně. Investiční obchodování je zpravidla spojeno s vyššími 

peněžními částkami, které zákazník bude muset na investování do cenných papírů 

vynaložit. Proto si myslím, že prvotní kontaktování potenciálního zákazníka 

uskutečněné prostřednictvím telefonní linky call centra, navíc na základě vyhledání 

případného zájemce v některé z databází osobních údajů, působí v této souvislosti 

značně nedůvěryhodně. Pracovníci call centra nejsou totiž zpravidla těmi pracovníky, 

                                                
245 Potenciálním zákazníkem nazýváme osobu, která dosud nevstoupila do smluvního vztahu s poskytovatelem 
IS. 
246 Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. 
Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat 
zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, 
psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu. 
247 Soukromá informační agentura, jejíž hlavní činností je zpracování a prezentace informací o českých firmách 
v ČR a zahraničí. Na českém trhu agentura působí od roku 1991. 
248 Marketingová databáze všech registrovaných firem v ČR, která umožňuje hledat ve všech typech informací 
včetně uživatelských poznámek a naplánovaných akcích. Výběrová kritéria lze libovolně kombinovat. Databáze 
standardně prohledává běžné kontaktní údaje, činnosti a popisy činnosti, údaje z účetních závěrek, zvolený bod, 
vzdálenost či adresu, kraj, okres nebo PSČ. 
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kteří jsou zákazníkovi oprávněni poskytovat relevantní odborné informace vztahující se 

k investování na kapitálových trzích. Domnívám se, že jejich náplní činnosti je pouze 

shromáždění jakési interní databáze zákazníků (včetně jejich osobních údajů) z databází 

jinak dostupných, kteří se mohou stát pro konkrétního OCP/IZ zákazníky 

potenciálními, tj. budoucími možnými. 

 

Další z forem akvizice je pořádání zpravidla bezplatných seminářů. 

Domnívám se, že zatímco potenciální zákazník vnímá návštěvu semináře jen jako určitý 

způsob získání informací o různých formách investování, z pohledu poskytovatele IS 

se jedná o krok předcházející vzniku smluvního vztahu. OCP/IZ má v daném případě 

jedinečnou možnost předat zákazníkovi veškeré informace a působit na něj 

svojí marketingovou činností. Míra vlivu poskytovatele IS na potenciálního zákazníka, 

který se s OCP/IZ následně rozhodne uzavřít smlouvu, není v přímé úměrnosti s tím, 

jak by se potenciální zákazník rozhodoval sám, kdyby aktuálně prezentované informace 

v celém rozsahu v tento okamžik nezískal. Podle mého názoru působí na potenciální 

zájemce o IS velké množství faktorů, které nakonec rozhodnou o tom, 

že v daný okamžik uzavře s poskytovatelem IS smlouvu týkající se jeho budoucího 

investování na kapitálových trzích. Existuje samozřejmě určitá skupina osob, 

které jsou skutečně znalé investování, avšak stále převládá širší skupina zákazníků, 

jejichž odborné znalosti a zkušenosti v oblasti investic jsou nedostatečné a z pohledu 

právní úpravy tedy nevhodné. Mezi faktory, které na potenciálního zákazníka 

při jeho rozhodování působí, lze podle mého názoru řadit: 

§ vidinu snadného zisku, 

§ sílu kolektivního smýšlení potenciálních zájemců (účastníků semináře) 

o tom, že investování je vhodným způsobem zhodnocení jejich peněžních 

prostředků a 

§ omezený časový prostor, který je vymezen pro pořádání semináře 

a následný projev vůle potenciálního zákazníka, směřující k uzavření 

smlouvy. 

 

V této souvislosti uvádím, že zde skutečně velice záleží na tom, jakým způsobem 

je obchodování prezentováno samotným OCP/IZ; zda je zdůrazněna možnost zisku 

bez současného uvedení možné ztráty z investice, nebo zda jsou zisk a ztráta postaveny 

na roveň. Pokud by poskytovatel IS zdůraznil možnost zisku bez současného uvedení možné 
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ztráty z investice, dostává se do rozporu s ustanovením § 15a odst. 2 písm. b) ZPKT, 

které poskytovateli IS zakazuje zdůrazňovat potenciální výnosy či výhody, aniž by současně 

výrazně a objektivně neupozorňoval na všechna podstatná rizika, která jsou nebo mohou být 

s IS nebo IN spojena. Výše uvedené ustanovení musí totiž OCP (a obdobně také IZ) plnit také 

ve vztahu k potenciálnímu zákazníkovi.249 

 

Domnívám se, že setká-li se na semináři více osob, kteří alespoň zčásti vnímají 

investování jako vhodnou formou rozmnožení svých peněz, pak rozhodnutí každého 

jednotlivého zájemce bude zčásti vedeno také rozhodnutím ostatních zájemců. 

Poskytovateli IS tedy v zásadě postačí vzbudit zájem pouze v určité skupině 

potenciálních zákazníků, kteří upevní rozhodnutí ostatních účastníků semináře 

k projevení vůle – akt podpisu smlouvy. 

 

Podle mého názoru se zájemci, tlačeni časem, mohou rozhodovat značně 

neuváženě, a z obavy ztráty případných výhod, které jsou jim v rámci semináře 

aktuálně prezentovány a nabízeny, se raději rozhodnou smlouvu uzavřít. 

 

Naproti tomu vnímám osobní návštěvu z vlastního rozhodnutí potenciálního 

zákazníka v sídle nebo místě podnikání poskytovatele IS jako zcela „čistý“ způsob 

akvizice. V daném případě se není třeba obávat žádných nežádoucích tlaků 

poskytovatele IS na rozhodování potenciálního zákazníka. I v případě vyvíjení určité 

propagační činnosti pracovníkem OCP/IZ je to potenciální zákazník, 

který se samostatně a o své vůli rozhoduje, zdali dané informace vyslechne či nikoliv, 

případně kolik času věnuje dialogu s pracovníkem OCP/IZ. 

 

Za účelem seznámení zákazníka s informacemi vztahujícími se k poskytovaným IS 

může OCP/IZ využívat některé z forem propagační činnosti (například internetové stránky, 

reklamní tištěné propagační materiály, televizní či rádiové spoty, bannery, billboardy apod.). 

Pravidla, která je poskytovatel IS povinen v rámci jím prováděné propagační činnosti 

dodržovat, jsou upravena v ustanovení § 15a odst. 3 ZPKT a navazujícím ustanovení § 17 

odst. 1 až 5 vyhlášky o úpravě pravidel při poskytování IS.250 

 

                                                
249 Podle § 15 odst. 4 ZPKT ve spojení s ustanovením § 32 odst. 3 ZPKT. 
250 Pravidla propagace se vztahují na IZ přiměřeně. 
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5.3. Informační povinnost poskytovatele investičních služeb 
 

Povinnost poskytovatele IS informovat potenciálního zákazníka a stávajícího 

zákazníka o určitých skutečnostech před vznikem a za doby trvání smluvního vztahu 

je zakotvena v § 15d ZPKT. Ustanovení § 15d a násl. ZPKT a navazující vyhláška o úpravě 

pravidel při poskytování IS stanoví rozsah informací poskytovaných zákazníkovi a s určitými 

výjimkami251 také potenciálnímu zákazníkovi, formu poskytnutí těchto informací a lhůtu, 

v níž je třeba tyto informace poskytnout. Poskytovatel IS je povinen poskytnout výše uvedené 

informace v písemné podobě nebo, při splnění stanovených podmínek, na trvalém nosiči 

informací252 (viz kapitola 5.3.1). 

 

Povinnost OCP/IZ informovat zákazníka o určitých skutečnostech podle § 15d ZPKT 

ještě před vznikem smluvního vztahu vyplývá z ustanovení § 15 odst. 4 ZPKT, které rozšiřuje 

povinnost OCP (a obdobně IZ) poskytovat výše uvedené informace „také ve vztahu 

k potenciálnímu zákazníkovi“, tedy osobě, která zákazníkem v daný okamžik není, 

ale může se jím v budoucnu stát. 

 

Komunikace se zákazníky (a na základě výše uvedeného ustanovení 

také s potenciálními zákazníky) je založena na obecné zásadě zakotvené v ustanovení § 15a 

odst. 1 ZPKT nepoužívat nejasné253, nepravdivé254, zavádějící255 nebo klamavé256 informace, 

tedy informace o takovém obsahu, které by zastíraly, zlehčovaly nebo zamlčovaly důležité 

skutečnosti, informace nebo upozornění. Tato podmínka bude splněna pouze za předpokladu, 

že OCP/IZ rovněž oznámí zákazníkovi každou podstatnou změnu skutečností257 týkajících se 

zejména informací o osobě poskytovatele IS, poskytovaných IS, IN, možných rizicích, 

celkové ceně poskytované IS, režimu ochrany majetku zákazníka, obsahu závazkového 

vztahu, pravidlech provádění pokynů za nejlepších podmínek a další.258 

 

                                                
251 Poskytovatel IS plní informační povinnost podle § 15d ZPKT ve vztahu k potenciálnímu zákazníkovi, 
s výjimkou ustanovení § 15d odst. 1 písm. h) ZPKT (skutečnosti obsažené v § 2a až 2d ZPKT, tj. kategorizace 
zákazníka – profesionální zákazník, nebo zákazník, který není profesionálním zákazníkem). 
252 Srov. § 15e ZPKT. 
253 Jasná informace je informace zřejmá, vyplývající z předem ověřených či presumovaných skutečností. 
254 Pravdivá informace je informace úplná a nezkreslená, nezamlčující důležité údaje. 
255 Zavádějící informace je informace, která vyvolává mylnou představu o souvisejících skutečnostech. 
256 Klamavou informací je informace způsobilá vyvolat klamnou představu o předmětu, jehož se týká nebo také 
informace pravdivá, která je vzhledem k souvislosti, v níž byla použita, způsobilá uvést v omyl. 
257 Srov. § 15d odst. 1 písm. j) ZPKT. 
258 Informace jsou zákazníkovi poskytovány podle § 15d odst. 1 písm. a) až i) ZPKT. 
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Podle § 15q ZPKT a navazujícího ustanovení § 21 vyhlášky o úpravě pravidel 

při poskytování IS je obchodník povinen informovat stávajícího zákazníka o provedeném 

pokynu, přičemž platí, že je-li pokyn prováděn po částech, může obchodník 

neprofesionálnímu zákazníkovi namísto jednotkové ceny sdělit cenu jednotlivé tranše 

nebo průměrnou cenu. Takové údaje může obchodník poskytnout také pomocí 

standardizovaných kódů, pokud zákazníkovi vysvětlí význam těchto kódů. Informování 

zákazníka o stavu neprovedeného pokynu je obchodník povinen poskytnout zákazníkovi 

na žádost, a to bez zbytečného odkladu po jejím obdržení. 

 

Obchodník je podle § 15r ZPKT a navazujícího ustanovení § 22 vyhlášky o úpravě 

pravidel při poskytování IS povinen informovat zákazníka o stavu peněžních prostředků a IN, 

které jsou majetkem zákazníka; jedná se o povinnost poskytnout zákazníkovi informace o IN 

nebo peněžních prostředcích v rozsahu jejich identifikačního údaje nebo označení, množství 

a ceny, rozsahu, v jakém je majetek zákazníka použit k obchodům spočívajícím 

ve financování IN a podílu případného výnosu získaného zákazníkem v této souvislosti. 

 

Pro případ poskytnutí úvěru nebo půjčky uvedené v § 4 odst. 3 písm. b) ZPKT je OCP 

podle § 15s ZPKT povinen poskytnout zákazníkovi (žadateli o úvěr nebo půjčku) vysvětlení 

k jeho úvěrovému hodnocení. Tuto informaci poskytuje OCP v ústní podobě; v písemné 

podobě je OCP povinen výše uvedenou informaci poskytnout na žádost zákazníka (žadatele). 

5.3.1. Forma informací poskytovaných zákazníkovi 
 

Ustanovení § 15e ZPKT stanoví, že OCP předá zákazníkovi informace v listinné 

podobě (paper form), nebo na jakémkoli nosiči dat (any medium) za určitých podmínek.  

 

Prováděcí směrnice ID ke směrnici MiFID definuje trvalý nosič informací (durable 

medium) v čl. 2 odst. 2 jako ... „každý nástroj, který umožňuje zákazníkovi ukládat informace 

určené jemu osobně, způsobem vhodným pro jejich budoucí využití, po dobu přiměřenou 

pro jejich účel, a který umožňuje reprodukci uložených informací v nezměněném stavu“.259 

Trvalým nosičem informací (dále také „TNI“) ve smyslu výše uvedeného ustanovení je 

například pevný disk počítače (Hard Disk, HD), kompaktní disk (Compact Disk, CD), 

                                                
259 „´durable medium´ means any instrument which enables a client to store information addressed personally 
to that client in a way accessible for future reference for a period of time adequate for the purposes 
of the information and which allows the unchanged reproduction of the information stored“ 
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digitální optický datový nosič (Digital Versatile Disk, DVD), USB paměť (Universal Serial 

Bus, USB), paměťová karta (Memory Card, MC) a mnohá další média. Nepatří sem však 

internetové stránky, s výjimkou těch, které splňují výše uvedená kritéria. 

 

Informace jsou určeny zákazníkovi osobně, mají-li osobní vztah k zákazníkovi. 

Nejsou to tedy takové informace, které jsou obecné povahy a týkající se všech zákazníků. 

K posouzení skutečnosti, zda jsou informace na internetových stránkách určené osobně 

zákazníkovi nebo jsou přístupné široké veřejnosti, slouží měřítko přístupnosti 

k dané informaci. ČR zastává stanovisko, že informace mohou být považovány za určené 

osobně konkrétnímu zákazníkovi, i když jsou volně přístupné veřejnosti. Od této argumentace 

se odklání Estonská republika, když tvrdí, že tento požadavek může být splněn pouze 

za předpokladu, že zákazník má svůj osobní účet na internetové stránce, přístupné 

prostřednictvím zabezpečení osobním heslem. 260 

 

Domnívám se, že tato inkonzistence v chápání internetových stránek určených 

osobně zákazníkovi právními řády různých států vnáší jeden z prvků nejistoty. 

Vzhledem ke skutečnosti, že osobní určenost internetových stránek je v některých 

státech (například Estonská republika) vázána na zabezpečení osobním heslem, 

a v jiných státech (například ČR) není tato podmínka bezpodmínečným atributem 

osobní určenosti internetových stánek, existuje zde zcela jednoznačný rozpor, který 

v rámci evropského trhu může vyvolávat praktické pochybnosti o tom, jak řešit situaci 

napříč mezi subjekty finančního trhu a jejich zákazníky. Výklad k chápání osobní 

určenosti internetových stránek podle mého názoru široce přesahuje oblast investičního 

bankovnictví. V důsledku nejednoznačného chápání výše uvedeného pojmu 

nelze například vymezit v současnosti velmi rozšířenou službu internetového 

bankovnictví, které funguje právě na principu zabezpečení prostřednictvím 

uživatelského jména a osobního hesla pro přístup do systému. Podle mého názoru 

je anglické znění čl. 2 odst. 12 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/92/ES 

ze dne 9. prosince 2002 o zprostředkování pojištění zcela jednoznačné; trvalý nosič 

informací (internetové stránky) jsou takovým nástrojem, „který umožňuje zákazníkovi 

ukládat informace určené jemu osobně“ ...261. Na základě výše uvedené analýzy 

se domnívám, že stanovisko ČR není správné, a tvrzení o tom, že informace mohou být 

                                                
260 http://www.jurpc.de/rechtspr/20100036.htm; http://www.jurpc.de/rechtspr/20090041.htm 
261 ... „which enables the customer to store information addressed personally to him“ ... 
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považovány za určené osobně konkrétnímu zákazníkovi, i když jsou volně přístupné 

veřejnosti, nemůže obstát. 

 

Druhým předpokladem je schopnost přístroje či zařízení ukládat informace, které byly 

zákazníkovi poskytnuty, způsobem vhodným pro jejich budoucí využití po dobu přiměřenou 

jejich účelu. Tato doba musí zahrnovat dobu trvání právního vztahu mezi zákazníkem 

a poskytovatelem IS. Uvádím, že dobou přiměřenou účelu pro budoucí využití informace 

sdělované poskytovatelem IS zákazníkovi rozumíme dobu, po kterou může nastat 

situace, za níž vyplyne potřeba zákazníka tuto informaci obnovit a znovu využít. 

Zpravidla se jedná o informace zasílané do elektronické schránky zákazníka s tím, 

že tyto informace budou v informačním systému uloženy do doby, než budou 

automaticky ze systému odstraněny (není-li to v rozporu s účelem jejich budoucího 

využití), nebo do doby než jejich odstranění uskuteční sám zákazník. Mezi informace, 

které mohou být ze systému automaticky odstraněny správcem informačního systému 

poskytovatele IS, aniž by takový postup byl v rozporu s účelem budoucího využití takové 

informace, řadíme například zprávy, které jsou předpokladem přístupu do jiného 

informačního systému téhož poskytovatele IS, případně zprávy, jejichž obsahem 

je například elektronické potvrzení o uskutečnění určité transakce (tzn. zprávy, 

které jsou zobrazeny mechanicky z iniciativy zákazníka a následně automaticky 

odstraněny ze systému). Na základě výše uvedeného výkladu mohu shrnout závěr, 

že k automatickému odstraňování zpráv z informačního systému poskytovatele IS 

v souladu se zachováním informací po dobu přiměřenou jejich účelu, může dojít 

z důvodu bezpečnosti a ochrany osobního účtu zákazníka. Dobou přiměřenou účelu 

využití informace zde rozumíme právě tu dobu, po kterou má zákazník možnost 

se s informací seznámit, avšak následné budoucí využití informace není v tomto případě 

žádoucí. 

 

Poslední předpoklad, týkající se reprodukce uložených informací v nezměněné 

podobě, je naplněn v případě, že poskytovatel IS ukládá původní verze informací a v případě 

jejich změny je zřejmé, kdy přesně daná změna nastala. Internetové stránky 

budou představovat TNI, pokud příslušné informace budou v takové formě, která později 

umožní zákazníkovi reprodukovat informace samostatně (čili jednostranně), 

bez ohledu na jednání třetích stran. Toto kritérium není splněno, pokud reprodukci informací 

zajišťuje pro zákazníka správce informačního systému. Poskytování požadovaných informací 
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má za cíl zajistit, že zákazník může k těmto informacím přistoupit jako smluvní partner 

poskytovatele IS. V této souvislosti uvádím, že správcem informačního systému 

je v mnohých případech samotný poskytovatel IS. Z toho důvodu se domnívám, 

že nezměněná reprodukce informací uložených obecným způsobem na běžných 

internetových stránkách není v těchto případech nikdy zaručena. Poskytovatel IS může 

totiž kdykoliv buď změnit informaci jako celek nebo pozměnit její obsah. 

Podle mého názoru je tak existence internetového bankovnictví, kromě výše uvedených 

skutečností, v rozporu také s podmínkou reprodukce uložených informací v nezměněné 

podobě. 

 

Výše uvedenou problematikou se podrobněji zabývá skupina Acquis262 ve své 

publikaci „Principles of the Existing EC Contract Law (Acquis Principles)“.263 

 

Podle způsobu přístupu na internetové stránky rozlišujeme internetové stránky běžné 

(ordinary internet sites) a sofistikované (sophisticated internet sites). Běžné internetové 

stránky tím, že nesplňují požadavky stanovené v čl. 2 odst. 12 směrnice o zprostředkování 

pojištění a v čl. 2 odst. 2 směrnice ID s ohledem na zajištění nezměněné reprodukce, 

nejsou považovány za TNI. Sofistikované internetové stránky jsou chápany jednak ve smyslu 

internetových stránek, které fungují jako portály pro poskytování informací v jiném TNI 

a dále ve smyslu internetových stránek, které jsou TNI samy o sobě. Internetové stránky, 

fungující jako portály pro poskytování informací v jiném TNI, umožňují uživateli přístup 

k informaci například v podobě emailu s přílohou, kterou lze buď vytisknout, 

anebo zkopírovat a uložit na externím disku počítače. TNI je pak buď papírová forma, 

nebo přenosný nosič, které slouží k reprodukci informací s tím, že samotné internetové 

stránky TNI nepředstavují. Internetové stránky, které jsou TNI samy o sobě, obsahují 

bezpečné skladovací prostory pro jednotlivé uživatele. Tento typ skladování informací 

je založen na identifikaci konkrétního uživatele v přístupu na vlastní pevný disk 

                                                
262 Skupina Acquis (Acquis Group) byla založena v roce 2002 a v současné době se skládá z více 
než 40 právních vědců z téměř všech členských států ES. Skupina Acquis se v reakci na činnosti orgánů EU 
v oblasti evropského smluvního práva zaměřuje na systematické uspořádání stávajících právních předpisů 
Společenství, které pomáhají objasnit společné struktury vznikajícího Společenství soukromého práva. Za tímto 
účelem se skupina Acquis primárně zaměřuje na stávající soukromé právo ES, které může být objevováno 
v acquis communautaire.Výzkum skupiny Acquis jsou zveřejněny v publikaci „Principles of the Existing EC 
Contract Law (Acquis Principles)“, tj. „Zásady existujícího smluvního práva ES“. 
263 Research Group on the Existence EC Private Law (Acquis Group): Principles of the Existing EC Contract 
Law (Acquis Principles); Contract II: General Provisions, Delivery of Goods, Package Travel and Payment 
Services; ISBN (print) 978-3-86653-024-9, ISBN (eBook) 978-3-86653-873-3, 2009 by sellier, european law 
publishers GmbH, Munich, s. 84 – 88. 
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prostřednictvím zadaného uživatelského kódu a hesla. Domnívám se, že pro vymezení 

internetových stránek, které budou naplňovat ustanovení § 15e ZPKT, resp. čl. 2 odst. 

12 směrnice o zprostředkování pojištění a čl. 2 odst. 2 směrnice ID, je nezbytným 

předpokladem, abychom si uvědomili rovněž výše uvedené skutečnosti. Tato metoda 

ukládání informací vylučuje podle mého názoru jakoukoli možnost poskytovatele IS 

změnit uvedené údaje pouze za předpokladu, že poskytovatel IS není zároveň správcem 

informačního systému. Jen tak bude tento způsob přístupu uživatele k internetovým 

stránkám naplňovat požadavek zaručení nezměněné reprodukce informací, a bude jej 

tedy možné klasifikovat jako trvalý nosič ve smyslu čl. 2 odst. 12 směrnice 

o zprostředkování pojištění a čl. 2 odst. 2 směrnice ID. Na internetové stránky, které jsou 

TNI samy o sobě a poskytují tak nepřetržitě bezpečné a individuální osobní skladovací 

prostory pro uživatele, lze za určitých okolností pohlížet jako na TNI ve smyslu čl. 2 odst. 12 

směrnice o zprostředkování pojištění. Povinností poskytovatele IS však v daném případě bude 

zajištění takového technického vybavení, které tyto podmínky splňuje. 

 

Novou dimenzi do způsobu sdělování informací zákazníkovi vnesl rozsudek ze dne 

27. ledna 2010 ve věci E-4/09 Inconsult Anstalt a Orgán pro dohled nad finančním trhem 

(Finanzmarktaufsicht). Na Soudní dvůr ESVO byla rozkladovou komisí Orgánu pro dohled 

nad finančním trhem (Lichtenštejnsko) podána žádost týkající se výkladu čl. 2 odst. 12 

směrnice o zprostředkování pojištění, pokud jde o kritéria, která mají být splněna, 

aby internetová stránka představovala „trvanlivé médium“ podle uvedeného článku. Soud 

vydal rozsudek, který obsahoval mimo jiné výrok, že pro to, aby mohla být internetová 

stránka označena za „trvanlivé médium“, je nepodstatné, zda zákazník výslovně souhlasil 

s poskytnutím informací přes internet. Podle mého názoru je zde patrný zcela jednoznačný 

posun ve výkladu ustanovení § 15e ZPKT264, a to od sofistikovaných internetových 

stránek, které za určitých podmínek splňují požadavky na TNI, k internetovým 

stránkám běžným, které, přestože jsou dostupné široké veřejnosti, mohou rovněž tyto 

požadavky na internetové stránky, jakožto TNI, splňovat. 

 

Domnívám se, že se stávajícím vývojem různých druhů paměťových médií 

nelze do budoucna vyloučit, že se objeví nová, možná zcela jiná technická řešení, 

která umožní uvést internetové stránky do souladu s požadavky stanovenými v čl. 2 

                                                
264 Zákon o podnikání na kapitálovém trhu stanoví, které podstatné rysy musí internetové stránky obsahovat, aby 
je bylo možné označit za TNI. 
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odst. 12 směrnice o zprostředkování pojištění. Tím se, podle mého názoru, rozšíří 

pravděpodobně i možnosti uložení informací na dalších typech internetových stránek 

jako TNI. 

 

Zákonné požadavky na zasílání informací zákazníkovi nesplňuje forma uchovávání 

dat v informačním systému OCP, ale teprve vytištění dokumentace do zákonem požadované 

podoby. Podmínkou je pořízení výpisu v papírové nebo jiné podobě a následné doručení 

dokumentu na adresu smluvně určenou pro doručování. Záleží jen na dohodě stran, jaké místo 

pro doručování si zvolí, avšak podmínkou je postup, který odpovídá běžnému odeslání 

poštovní korespondence (například na adresu pobočky nebo bydliště zákazníka). 

 

V praxi své zákazníky informuje prostřednictvím TNI například společnost 

BH Securities, a.s. Své zákazníky seznamuje se strategií nejlepšího provedení pokynu 

a zároveň získává jejich souhlas s touto strategií tím způsobem, že neodmítne-li zákazník 

strategii do 7 obchodních dnů od uveřejnění strategie nebo od zadání pokynu k obchodu, 

nastupuje fikce souhlasu zákazníka. Obdobný postup fikce souhlasu zákazníka platí také 

pro změnu dané strategie. 

 

Postup společnosti BH Securities, a.s. je v souladu s jejími všeobecnými obchodními 

podmínkami (dále také „VOP“), ve kterých je uvedeno, že „Zákazník bere na vědomí, 

že při uzavření Smlouvy je Zákazníkovi zřízen individuální (zabezpečený) přístup 

do zákaznické části internetové stránky obchodníka, na které mimo jiné bude informován 

obchodníkem formou konfirmací o … pravidlech (strategii) provedení pokynu za nejlepších 

podmínek, … a dalších důležitých provozních sděleních a zavazuje se informace na této 

internetové stránce pravidelně dle potřeby v souladu s těmito VOP nebo smlouvou nejméně 

však 1x týdně sledovat. Zákazník zároveň prohlašuje, že byl s těmito dokumenty seznámen 

a že s nimi souhlasí.“.265 

5.3.2. Lhůty, v nichž jsou informace zákazníkům poskytovány 
 

OCP je povinen informovat stávajícího zákazníka, který je profesionálním 

zákazníkem, o skutečnostech uvedených podle ustanovení § 15g ZPKT (informace o IN 

a možných rizicích, režimu ochrany majetku zákazníka, informace o zařazení do skupiny 

                                                
265 http://www.bhs.cz/Documents/dok_375_MIFID_strategie_nejlepsiho_provedeni_pokynu_BHS.doc 
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zákazníků, kteří jsou profesionálními či neprofesionálními zákazníky, informace o pravidlech 

pro provádění pokynů za nejlepších podmínek) v dostatečném časovém předstihu 

před poskytnutím IS. Podle mého názoru můžeme z citovaného ustanovení dovodit, 

že výše uvedené informace je OCP oprávněn profesionálnímu zákazníkovi poskytnout 

teprve až za trvání smluvního vztahu. Domnívám se, že dané ustanovení nevylučuje, 

aby došlo nejprve ke vzniku smluvního vztahu na základě platné smlouvy, 

a až poté k naplnění této informační povinnosti OCP. Okamžikem, který bude určující 

pro posouzení, zda OCP informoval zákazníka v dostatečném časovém předstihu, 

je termín „před poskytnutím investiční služby“. Například IS přijímání a předávání 

pokynů týkajících se IN je poskytnuta prvním přijetím pokynu od zákazníka 

poskytovatelem IS a předáním tohoto pokynu ke zpracování. Podle mého názoru 

je informační povinnost obchodníka splněna také tehdy, dojde-li k jejímu naplnění ještě 

před prvním přijetím pokynu k obchodování. Naproti tomu IS investiční poradenství 

týkající se IN je poskytnuta již samotným předáním doporučení, rady či analýzy 

ohledně konkrétního investičního titulu prostřednictvím zařízení dálkové komunikace 

(telefon, email, poštovní korespondence apod.), a splnění informační povinnosti musí být 

tudíž naplněno ještě před okamžikem některého ze způsobů komunikace pracovníka 

OCP/IZ ve vztahu k zákazníkovi. 

 

Podle ustanovení § 24 odst. 2 a 3 vyhlášky o úpravě pravidel při poskytování IS je 

OCP povinen informovat neprofesionálního zákazníka o skutečnostech uvedených v § 15d 

odst. 1 písm. a) až f) ZPKT (údaje o osobě poskytovatele IS, informace o IS, IN a možných 

rizicích, informace o celkové ceně poskytované IS a informace o režimu ochrany majetku 

zákazníka) v dostatečném časovém předstihu před poskytnutím IS; a dále o skutečnostech 

uvedených v § 15d odst. 1 písm. g) ZPKT (informace o obsahu závazkového vztahu) pak 

v dostatečném časovém předstihu před uzavřením takové smlouvy. Domnívám se, 

že stanovení povinnosti poskytnout informaci neprofesionálnímu zákazníkovi 

v dostatečném časovém předstihu před poskytnutím IS opět implikuje závěr, 

že nejzazším okamžikem ke splnění informační povinnosti OCP je doba před přijetím 

pokynu zákazníka k obchodování v případě hlavní IS přijímání a předávání pokynů 

týkajících se IN nebo okamžik započetí komunikace se zákazníkem při poskytování IS 

investičního poradenství týkajícího se IN. Takový závěr bude aplikován rovněž 

pro případy uvedené pod ustanovením § 15 odst. 4 ZPKT, které se týká plnění 

informační povinnosti ve vztahu k potenciálnímu zákazníkovi. 
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5.4. Vyžadování informací od zákazníka 
 

Podle mého názoru je pro poskytovatele IS celý proces vyžadování informací 

od potenciálního zákazníka velmi obtížný, a to zejména z toho důvodu, že informace, 

které je poskytovatel IS od zákazníka povinen vyžádat, jsou často velmi soukromého 

rázu. Zákazník mnohdy konkrétní informaci poskytovateli IS sdělit vůbec nechce. 

Pro OCP/IZ není také jednoduché zjistit, zda potenciální zákazník uvádí údaje 

v souladu se skutečností, či nikoliv. Pro tento případ však zákon pamatuje na ochranu 

poskytovatele IS, který je podle § 15j ZPKT oprávněn vycházet ze spolehlivosti informace 

získané podle § 15h a 15i ZPKT od zákazníka. Ať tak, či onak, pro obchodníka 

či zprostředkovatele je důležité zjistit reálnou situaci investora. Potenciální zákazník, 

který by například uvedl výši svého příjmu v rozporu se skutečností, pak je-li jeho 

skutečný příjem nižší než uvádí, bude na základě takových informací poskytovatelem IS 

zařazen do kategorie zákazníků s dynamičtější investiční strategií, 

než jaká by odpovídala jeho reálné finanční situaci. Opačná situace nebude 

pravděpodobně v praxi tolik častá; potenciální investor, který bude mít k dispozici 

neomezenou rezervu finančních zdrojů k investování a dobrovolně prohlásí, že výše jeho 

příjmů je nižší než ve skutečnosti, ovlivní tím svoji investiční strategii, která bude 

pravděpodobně konzervativnější než by reálně měla být. „Bohatý“ investor tím nepřímo 

ovlivní svůj čistý zisk, případně ztrátu, jelikož menší suma zainvestovaných prostředků 

bude mít za následek i menší výnos z investice (return on investment), případně menší 

ztrátu, a to zcela jistě nižší, než je reálné očekávání „bohatého“ investora. Z výše 

uvedeného příkladu tedy vyplývá, že investiční dotazník předkládaný zákazníkovi ještě 

před vznikem smluvního vztahu hraje významný prostředek k získání informací 

o zákazníkovi a přístup k informacím prostřednictvím tohoto formuláře by neměl být 

poskytovatelem IS podceňován. 

 

Čl. 19 směrnice MiFID stanoví pravidla chování při poskytování IS zákazníkům. 

OCP/IZ je při poskytování IS povinen jednat čestně, spravedlivě a profesionálně v souladu 

s nejlepšími zájmy svých zákazníků. S touto povinností souvisí i způsob propagačních sdělení 

určených zákazníkům a potenciálním zákazníkům, kdy poskytovatel IS musí vystupovat 

korektně, jasně a neklamavě. 
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Povinnost poskytovatele IS vyžádat si od zákazníka informace ve stanoveném rozsahu 

se liší v závislosti na tom, zda OCP/IZ poskytuje hlavní IS investiční poradenství týkající se 

IN (tedy IS s poradenským prvkem)266 nebo naopak IS podle ustanovení § 4 odst. 2 písm. e) 

ZPKT neposkytuje. V závislosti na této skutečnosti je povinností poskytovatele IS postupovat 

podle ustanovení § 15h ZPKT při existenci poradenského prvku, nebo podle ustanovení § 15i 

ZPKT, není-li poradenský prvek dán. 

 

Výše uvedené rozlišení na poskytování IS s poradenským prvkem, nebo bez něj, 

vede k tomu, že OCP/IZ vyžaduje informace prostřednictvím testu vhodnosti (suitability test) 

podle ustanovení § 15h ZPKT (poradenský prvek), nebo testu přiměřenosti 

(appropriateness test) podle ustanovení § 15i ZPKT (bez poradenského prvku). 

Na rozdíl od IS s poradenským prvkem, kde je zákonem stanovena povinnost taxativně určené 

informace od potenciálního zákazníka skutečně získat,267 je u IS bez poradenského prvku 

vymezena pouze povinnost poskytovatele IS o taxativně vyjmenované informace 

potenciálního zákazníka požádat. Poskytuje-li OCP/IZ zákazníkovi IS investiční 

poradenství268, je poskytovatel IS povinen získat nezbytné informace o znalostech 

a zkušenostech zákazníka nebo potenciálního zákazníka v oblasti investic a informace 

o finanční situaci zákazníka a jeho investičních cílech. V případech, kdy je zákazníkům 

poskytována hlavní IS jiná než výše uvedená, tj. IS podle § 4 odst. 2 písm. a) až c) a f) až g) 

ZPKT, je povinností poskytovatele IS požádat zákazníka o informace o jeho odborných 

znalostech a zkušenostech v oblasti investic. 

 

Poskytovatel IS je povinen získat či požádat o výše uvedené informace 

v takovém rozsahu, který mu umožní vyhodnotit, zda poskytnutí IS odpovídá faktickým 

odborným znalostem a zkušenostem zákazníka, případně jeho finančnímu zázemí 

a investičním cílům. Pokud IS není pro zákazníka vhodná, tj. neodpovídá jeho odborným 

znalostem nebo zkušenostem, případně finančnímu zázemí zákazníka či jeho investičním cílů, 

upozorní poskytovatel IS zákazníka na takové zjištění. 

 
                                                
266 Mezi IS s poradenským prvkem patří také poskytování IS podle § 4 odst. 2 písm. d) ZPKT obhospodařování 
majetku zákazníka, je-li jeho součástí IN, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání. Tato IS však není 
předmětem zkoumání mojí práce, jak je uvedeno výše. 
267 Tato povinnost OCP/IZ vyplývá z čl. 19 odst. 4 směrnice MiFID. 
268 Povinnost získat od zákazníka nezbytné informace o jeho odborných znalostech a zkušenostech v oblasti 
investic, finančním zázemí a investičních cílech se vztahuje na poskytovatele IS, pokud poskytuje IS podle § 4 
odst. 2 písm. d) a e) ZPKT, tj. nejen investiční poradenství týkající se IN, ale také obhospodařování majetku 
zákazníka (správa portfolia). 
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V případech, kdy zákazník nebo potenciální zákazník odmítne výše uvedené 

informace poskytnout zcela, nebo je neposkytne v požadovaném rozsahu, poučí poskytovatel 

IS zákazníka nebo potenciálního zákazníka o tom, že takové rozhodnutí či postoj zákazníka 

neumožňuje poskytovateli IS vyhodnotit, zda poskytnutí příslušné IS je pro zákazníka 

vhodné, tj. zda odpovídá odborným znalostem nebo zkušenostem zákazníka, případně 

finančnímu zázemí zákazníka či investičním cílům pro pochopení souvisejících rizik. 

U IS s poradenským prvkem pak takový postoj zákazníka bude mít za následek, 

že poskytovatel IS odmítne IS zcela poskytnout. 

 

Základním dokumentem, který slouží k vyžadování informací od zákazníků, 

je investiční dotazník (dotazník, test, profil zákazníka apod.). Zákon nestanoví žádné formální 

náležitosti tohoto dokumentu. Je tedy zcela na poskytovateli IS, jaký formální název 

a strukturu si pro vyžádání informací od zákazníka zvolí. Z  materiálního hlediska však zákon 

o podnikání na kapitálovém trhu a prováděcí vyhláška o úpravě pravidel při poskytování IS 

určují okruh informací, o které je poskytovatel IS povinen zákazníka alespoň požádat 

(IS bez poradenského prvku), a nebo takové informace přímo získat (IS s poradenským 

prvkem). Podle mého názoru je v tomto ohledu právní úprava skutečně nedostatečná. 

Pokud se zákonodárce domníval, že ponechá tvorbu na samotných poskytovatelích IS, 

a tím jim umožní určitou nezávislost a invenci při vypracování příslušného dokumentu, 

opomněl zcela jistě to, že důsledkem takové situace bude existence celé řady formulářů 

různých obchodníků či zprostředkovatelů, v nichž se zákazník z důvodu mnohosti 

poskytovatelů IS bude velmi obtížně orientovat. Jsem rozhodně toho názoru, aby zákon 

ve svých přílohách upravil několik standardních formulářů investičních dotazníků, 

z nichž by si OCP/IZ mohli zvolit formu jim nejbližší. Rovněž by taková příloha zákona 

mohla sloužit jako vodítko pro poskytovatele IS v tom směru, aby zapracovali veškerou 

materii, kterou mají od zákazníka podle platné právní úpravy povinnost 

vyžádat, resp. získat. Současný stav je podle mého mínění dlouhodobě neudržitelný. 

Investiční dotazníky různých subjektů jsou natolik rozlišné, že zákazník na první pohled 

jen stěží zhodnotí, zdali jemu předkládaný dokument obsahuje všechny zákonem 

předepsané náležitosti. Současná podoba investičních dotazníků zákazníkovi určitě 

neusnadňuje vstup na kapitálový trh. Pokud má zákazník zájem porovnat nabídky více 

poskytovatelů IS, musí se smířit s neformální úpravou investičního dotazníku, 

a to i přesto, že jeho vyplnění je základním předpokladem obchodování zákazníka. 

Na základě výše uvedených skutečností a s ohledem na požadavek odborné péče 
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ve vztahu k zákazníkovi se proto domnívám, že úprava vzorového investičního 

dotazníku269 by z hlediska de lege ferenda byla více než vhodná. 

 

Výstup investičního dotazníku má přinést užitek zejména obchodníkovi 

s cennými papíry nebo investičnímu zprostředkovateli. Právě zákonná povinnost 

vyžádat si od potenciálního zákazníka informace o jeho osobě ještě předtím, než dojde 

k samotnému obchodování, dává poskytovateli IS silný nástroj nejen k rozdělení 

zákazníků do určitých investičních kategorií, ale zejména k následné spolupráci 

se zákazníkem v průběhu jeho investování na kapitálovém trhu. Podle mého názoru je 

takový přístup poskytovatelů IS k vyžadování informací od zákazníka prostřednictvím 

investičního dotazníku teprve na počátku svého vývoje. OCP/IZ musí nejprve dojít 

k přesvědčení, že vyplněný investiční dotazník napomáhá jemu samotnému při péči 

o stávající zákazníky. Z mého pohledu se nejedná o prostředek represe poskytovatelů IS, 

jak je jimi mnohdy vnímán, ale naopak o prostředek prevence, jehož prostřednictvím si 

OCP/IZ vytváří informační náskok za účelem poskytnutí co nejlepší investiční služby 

zákazníkovi. 

 

Vyžadování informací od zákazníka se týká zejména jeho odborných znalostí 

a zkušeností s investováním, vztahu k riziku, zvolených investičních cílů a finanční situace. 

Obchodník či zprostředkovatel pro tento účel prochází se zákazníkem investiční dotazník, 

který obsahuje informace o zákazníkovi k výše uvedeným oblastem. Tento postup není od 

subjektů kapitálového trhu vyžadován zcela bezdůvodně. Jak mj. uvádí autor Kotásek, 

jde o ctění zásady „Poznej svého zákazníka“ („Know Your Customer“) zmíněné i 

v doporučení Výboru pro evropskou regulaci cenných papírů (The Committee of European 

Securities Regulators, CESR) „A European Regime of Investor Protection – 

The Harmonization of Conduct of Business Rules“270. 

 

Zvláštním případem poskytnutí investiční služby, které není vázáno na vyžadování 

informací od zákazníka, je obchodování na bázi provádění pokynů (execution only), 

kdy obchodník pouze provede transakci, která mu byla zadána z iniciativy zákazníka a nijak 

neposuzuje vhodnost této transakce pro zákazníka. Podle § 15k ZPKT, poskytuje-li 

                                                
269 Vzorový investiční dotazník byl v minulosti vytvořen Komisí pro cenné papíry. 
270 Kotásek J., Pokorná J., Raban P. a kol.: Kurs obchodního práva. Právo cenných papírů. 4. vydání. 
C. H. BECK, 2005, s. 291. 
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obchodník IS „přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů“ (podle § 4 

odst. 2 písm. a) ZPKT) a „provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet 

zákazníka“ (podle § 4 odst. 2 písm. b) ZPKT) pro jednoduché investiční nástroje271 v režimu 

execution only, je rozsah ochrany poskytovaný zákazníkovi podle ZPKT omezen. Obchodník 

přijme a předá pokyn, resp. provede pokyn zákazníka, aniž by byl povinen požádat zákazníka 

o informace podle § 15i ZPKT za účelem vyhodnocení odborných znalostí a zkušeností 

v oblasti investic zákazníka ve vztahu k předmětnému pokynu. Při poskytování IS nenese 

obchodník v tomto případě odpovědnost za to, že pokyn, IN a IS, kterých se pokyn týká, 

je pro zákazníka přiměřený. Vyloučení odpovědnosti obchodníka se týká pouze odpovědnosti 

za hodnocení přiměřenosti pokynu zákazníka, nikoliv za jakýkoliv důsledek pokynu a jeho 

provedení (například z hlediska zneužití trhu, porušení pravidel provádění pokynů 

za nejlepších podmínek nebo pravidel příslušného trhu, kde má být pokyn proveden atd.). 

 

Zákon o podnikání na kapitálovém trhu ani další relevantní české právní předpisy 

neupřesňují, kdy lze hovořit o iniciativě zákazníka. Vodítkem je čl. 19 odst. 6 směrnice 

MiFID, který stanoví, že členské státy povolí investičním podnikům, aby při poskytování IS, 

které spočívají v provádění nebo přijímání a předávání příkazů klientů spolu s doplňkovými 

službami nebo bez nich, poskytovaly tyto služby svým klientům, aniž by musely získat 

informace nebo provést rozhodnutí o tom, zda jsou navrhovaná investiční služba 

nebo navrhovaný investiční produkt pro klienta vhodné. Předpokladem poskytnutí IS, 

které není vázáno na vyžadování informací od klienta, je splnění následujících podmínek: 

i) výše uvedené IS se týkají akcií přijatých k obchodování na regulovaném trhu nebo 

na rovnocenném trhu třetí země272, nástrojů peněžního trhu, dluhopisů nebo jiných forem 

dluhových cenných papírů, dále cenných papírů kolektivního investování a jiných 

nekomplexních finančních nástrojů; ii) služba je poskytována z podnětu klienta 

nebo potenciálního klienta273; iii) klient nebo potenciální klient byl jasně informován 

                                                
271 Podle § 15k odst. 2 ZPKT. 
272 Trh třetí země se považuje za rovnocenný regulovanému trhu, pokud splňuje požadavky rovnocenné 
požadavkům stanoveným v hlavě III směrnice MiFID (Regulované trhy). Evropská komise zveřejní seznam trhů, 
které jsou považovány za rovnocenné a tento seznam pravidelně aktualizuje. 
273 Bod 30 preambule směrnice MiFID stanoví, že služba by se měla považovat za poskytovanou z podnětu 
zákazníka v zásadě vždy, ledaže ji zákazník požaduje v reakci na sdělení, které je na něj osobně zaměřeno 
poskytovatelem IS nebo na účet poskytovatele IS, a které obsahuje výzvu nebo se jej snaží ovlivnit v souvislosti 
s určitým finančním nástrojem nebo určitou transakcí. Naopak službu, kterou zákazník požaduje na základě 
jakéhokoli sdělení propagujícího nebo nabízejícího finanční nástroje jakýmkoli způsobem, který je svou 
povahou obecný a určený veřejnosti či širší skupině nebo kategorii zákazníků nebo potenciálních zákazníků, lze 
považovat za službu poskytovanou z podnětu zákazníka. („A service should be considered to be provided at the 
initiative of a client unless the client demands it in response to a personalised communication from or on behalf 
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o tom274, že při poskytování této služby nemusí investiční podnik posuzovat vhodnost 

poskytovaného nebo nabízeného nástroje nebo poskytované nebo nabízené služby, a že proto 

klient nebo potenciální klient nepožívá odpovídající ochrany podle pravidel chování a 

iv) investiční podnik splní své povinnosti podle čl. 18 směrnice MiFID (Střet zájmů). 

5.5. Provádění pokynů za nejlepších podmínek 
 

OCP provádí pokyny pro zákazníka za nejlepších podmínek (best execution) 

podle § 15l a násl. ZPKT. Na IZ se dané ustanovení vztahuje podle § 32 odst. 3 ZPKT 

přiměřeně. Za účelem zajištění pravidel best execution je poskytovatel IS podle § 15l odst. 3 

ZPKT povinen zavést a udržovat organizační uspořádání a pravidla pro provádění pokynů 

zákazníků. 

 

Z pohledu zákazníka se nejlepší podmínky pro provádění pokynů odrážejí v několika 

faktorech, které jsou demonstrativně zakotveny v ustanovení § 15l odst. 1 ZPKT. 

Best execution se projevuje zejména ve získání nejlepší ceny pro zákazníka v době platnosti 

pokynu s ohledem na druh a objem požadovaného obchodu, aktuální likviditě IN na trhu, 

poplatcích placených třetím osobám (například organizátorovi regulovaného trhu) 

a podmínkách pro vypořádání obchodu.275 

 

Faktický průběh přijetí pokynu od zákazníka a předání pokynu k jeho provedení 

na burzu cenných papírů je uskutečněn buď přímo činností OCP, nebo směřuje na trh nepřímo 

prostřednictvím IZ, který předá pokyn k provedení na burze obchodníkovi. 

 

S přijatým pokynem mohou být spojeny určité speciální dispozice, které mají zajistit 

zákazníka před nepředvídaným pohybem kurzu IN.276 Tyto tzv. inteligentní pokyny 

umožňují nákup či prodej investičního titulu v okamžiku, kdy jeho kurz prolomí určitou 

hranici (knock-out), která odpovídá realizační ceně aktiva. 

                                                                                                                                                   
of the firm to that particular client, which contains an invitation or is intended to influence the client in respect 
of a specific financial instrument or specific transaction. A service can be considered to be provided 
at the initiative of the client notwithstanding that the client demands it on the basis of any communication 
containing a promotion or offer of financial instruments made by any means that by its very nature is general 
and addressed to the public or a larger group or category of clients or potential clients.“). 
274 Toto upozornění lze poskytnout ve standardizované formě. 
275 Kotásek J., Pokorná J., Raban P. a kol.: Kurs obchodního práva. Právo cenných papírů. 4. vydání. 
C. H. BECK, 2005, s. 295 - 296. 
276 Takovou dispozicí je například stop limit (stop-loss), který udává nejnižší či nejvyšší cenu, za níž má být 
konkrétní investiční titul nakoupen či prodán. 
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Podle mého názoru nelze chápat povinnost poskytovatele IS provádět pokyny 

za nejlepších podmínek jako absolutní. Povinností OCP/IZ je sice uskutečnit všechny 

potřebné kroky k dosažení nejlepšího výsledku pro zákazníka, nikoli však za každé 

situace a ve vztahu ke všem zákazníkům. Vzhledem k individualitě poskytované IS lze 

dovodit, že nejlepší podmínky konkrétního pokynu budou naplněny odlišně ve vztahu 

k jednotlivým zákazníkům. Obchod realizovaný na základě provedeného pokynu se totiž 

bude vyznačovat rozlišnou mírou vnímání zhodnocení investovaných peněžních 

prostředků různými typy zákazníků. Tam, kde investice bude jedním zákazníkem 

shledána jako mírně výnosná, bude u jiného zákazníka tatáž investice považována 

za nevýnosnou. Také poplatky, které zákazník zaplatí za poskytovanou IS, mohou být 

z pohledu konzervativního zákazníka nepřiměřené, a naopak pro zákazníka, 

který investuje dynamicky, budou poplatky ve stejné proporcionální výši znamenat jen 

přiměřené náklady na poskytovanou IS bez hlubších dopadů. Proto se v této souvislosti 

domnívám, že nejlepší podmínky prováděného pokynu jsou velmi úzce navázány 

na investiční profil zákazníka, do něhož je zákazník na základě jím vyplněného 

investičního dotazníku zařazen. Podle mého názoru má být zařazení zákazníků 

do jednotlivých investičních profilů – například konzervativního, růstového nebo 

dynamického – společným jmenovatelem pro shodný přístup poskytovatele IS 

k zákazníkům zařazeným do stejného investičního profilu. I přes výrazný individuální 

charakter IS lze totiž některé shodné prvky u zákazníků zařazených do téhož 

investičního profilu nalézt. 

 

Jak uvádějí autoři Pavlát a Kubíček, v období restaurace českého kapitálového trhu 

na počátku 90. let 20. století bylo cenovým požadavkem na provádění pokynů za nejlepších 

podmínek uzavírání obchodů „co nejvýhodněji“, tedy za existující tržní cenu 

(market price).277 V současné době naplněním best execution s ohledem na cenový požadavek 

rozumíme provedení pokynu za nejlepších podmínek za nejlepší možnou cenu, kterou lze 

na převodním místě278 dosáhnout. 

 
                                                
277 Pavlát V., Kubíček A.: Regulace a dozor nad kapitálovými trhy. Vydání první. Vysoká škola finanční 
a správní, o.p.s., 2004, s. 124. 
278 Definici převodního místa obsahuje ustanovení § 2 odst. 2 ZPKT, které uvádí, že převodním místem je 
a) regulovaný trh, b) mnohostranný obchodní systém, c) obchodník s cennými papíry provádějící systematickou 
internalizaci (§ 17a odst. 1 ZPKT), d) tvůrce trhu nebo jiný poskytovatel likvidity, pokud nejde o činnost 
na regulovaném trhu nebo v mnohostranném obchodním systému nebo pro obchodníka s cennými papíry 
provádějícího systematickou internalizaci (§ 17a odst. 1), nebo e) zahraniční převodní místo, jehož předmět 
činnosti je obdobný předmětu činnosti některého z převodních míst uvedených v písmenech a) až d). 
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V souvislosti s prováděním pokynů je OCP/IZ povinen zamezit zneužití informací 

o pokynech zákazníků (tzv. front running), čili jednání, kterým zaměstnanec OCP přijme 

od zákazníka pokyn k provedení obchodu s konkrétním IN, provede obchod s tímto IN 

na vlastní účet nebo na účet osoby blízké, anebo na účet OCP, a to ještě před realizací 

obchodu pro zákazníka. Prevenci zneužití informací, které zákazník sděluje obchodníkovi 

při předávání pokynu k realizaci obchodu, dává ustanovení § 15p ZPKT. Jedná se o případy, 

kdy obchodník využije informací týkajících se neprovedených pokynů zákazníků, a tím 

nabude nebo zcizí konkrétní IN, jehož se neprovedený pokyn týká, nebo nabude anebo zcizí 

jiný IN, jehož hodnota se vztahuje k IN, jehož se neprovedený pokyn týká. K takovému 

zneužití informací dochází v nejširší míře ze strany osob se zvláštním vztahem k OCP/IZ. 

 

Domnívám se, že základem prevence zneužití informací je způsob organizačního 

uspořádání poskytovatele IS, který je vymezen jeho vnitřními předpisy, včetně popisu 

činností a odpovědností jednotlivých pozic. Bez vnitřního nastavení a praktického 

uplatňování postupů, které slouží k zamezení zneužití vnitřních informací relevantních 

pro poskytnutí IS, dochází k porušení pravidel odborné péče podle § 11a ZPKT 

(viz kapitola 3.1). 
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6. Výkon dohledu České národní banky nad poskytovateli investičních 

služeb 

 

Právní úprava státního dozoru (dohledu) nad finančními činnostmi je součástí 

disciplíny finančního práva správního, které je tvořeno souborem správně-právních norem 

regulujících nefiskální část finančního práva.279 Státní dozor je vykonáván vůči subjektům 

nepodřízeným dozorujícímu orgánu, tedy mimo subordinační strukturu a systém vztahů 

mezi orgány státní správy.280 

 

Finanční instituce jsou součástí vyspělé tržní ekonomiky, proto je třeba chápat regulaci 

a dohled281 jako standardní součást finančního trhu. Způsob nazírání na regulaci a dohled 

nad finančním sektorem se změnil zejména poté, kdy došlo k tunelování bank a dalších 

finančních institucí. Dnes je regulatorní přístup považován za prvořadý. Rozlišujeme regulaci 

veřejnoprávní, jejímž předmětem je dosažení co nejvyššího stupně ochrany investorů a tržní 

transparence282, a seberegulaci, tj. dodržování určitých etických principů podnikání, 

které vytvářejí zdravé klima mezi subjekty finančního trhu. 

 

Pojmy regulace a dohled jsou v literatuře používány poměrně volně. Mnozí autoři 

používají pojem dohled v širším smyslu a regulace je chápána jako jeho součást. Obecně 

označujeme regulací finanční soustavy činnost spočívající v tvorbě a prosazování zásad 

(principů) a pravidel, jimiž se mají řídit subjekty finanční soustavy. Řadíme sem zákony 

týkající se finančních institucí a dále rovněž právní předpisy, jejichž vydávání je v pravomoci 

centrální banky podle zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších 

předpisů (dále také „ZČNB“). Centrální banka není sice oprávněna vydávat zákony, 

tato činnost přísluší Parlamentu ČR, může se však podílet na jejich přípravě nebo vládě 

předkládat vlastní návrhy. Centrální banka je oprávněna k vydávání předpisů nižší právní síly, 

tj. vyhlášek, opatření, směrnic, pokynů atp. Taktéž je oprávněna provádět výklad těchto 

předpisů. 

 
                                                
279 Mrkývka P. a kolektiv: Finanční právo a finanční správa, 1. díl. Vydání první. Masarykova univerzita Brno, 
2004, s. 63. 
280 Hendrych D. a kolektiv: Správní právo. Obecná část. 7. vydání. C. H. BECK, Praha, 2009, s. 299. 
281 Váchová B.: Regulace a dohled centrální banky nad finančními institucemi. Diplomová práce. Právnická 
fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2010, s. 37-38. 
282 Kapitola II, Oddíl 3 směrnice MiFID. 
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V odborné terminologii jsou někdy rozlišovány pojmy dohled a dozor. V anglické 

literatuře jsou oba pojmy sjednoceny pod jediný identický výraz „supervision“. 

Domnívám se, že oba termíny jsou rovnocenné. Pojetí autora Revendy283 vymezuje dozor 

na základě dohledu, který je vykonáván za zostřených podmínek. Podle mého názoru takové 

pojetí dozoru nevylučuje hypotézu, že zostřený dohled je takový, který poskytuje 

ochranu prostředky státního donucení. Tímto státním donucením pak rozumíme 

prostředky státní moci, která umožňuje výkon dohledu zpřísněným (tedy zostřeným) 

způsobem, a která zajišťuje donucení subjektů pro případ nepodřízení se dohledu.  

 

Výkon dohledu je podle mého názoru tím stimulátorem, který donucuje finanční 

subjekty spolehlivě dodržovat pravidla předkládaná regulací. Bez fungování dohledu 

by nemohlo být prosazeno jakékoli regulatorní opatření, vzhledem k tomu, že by zde 

neexistovala reálná hrozba sankce pro případ nesplnění takového pravidla. Podle mého 

názoru se ale dohled netýká jen samotných subjektů finančního trhu, primárním 

předpokladem je tu síla a důvěra ve finanční sektor jako celek. To se mi jeví jako zvlášť 

důležitý element dnešní doby, která je ohrožena nestabilitou na finančních trzích.284 

 

Základní podmínky podnikání OCP a IZ, včetně činnosti VZ, jsou předmětem 

kontroly ze strany ČNB vykonávané v daných typech subjektů. Úkolem dohledového orgánu 

je zejména posoudit, zda poskytovatel IS dodržuje pravidla stanovená právní úpravou (zákony 

a prováděcími právními předpisy), ale také vnitřními předpisy samotného poskytovatele IS. 

Dohledem na dálku (off-site examinations) centrální banka prověřuje a vyhodnocuje údaje, 

hlášení, finanční výkazy a jiné dostupné informace o finanční instituci, které jsou pravidelně 

zasílány orgánům dohledu. Forma dohlídky na místě (on-site examinations) představuje 

prověrky přímo v dané finanční instituci. Centrální banka tak získává a prověřuje potřebné 

informace fyzickou kontrolou z účetních výkazů.285 Uvádím, že obě výše uvedené podoby 

dohledu na sebe navazují. On-site dohlídka předává detailní informace zejména 

o vnitřním řídícím a kontrolním systému, nastavení informačních systémů 

a informačních technologií a dodržování pravidel jednání se zákazníky. Tím, že je 

dohlídka na místě vykonávána přímo uvnitř sídla nebo pobočky kontrolované osoby, 
                                                
283 Revenda Z.: Bankovní regulace a dohled. 1. vydání. Vysoká škola ekonomická v Praze, ediční oddělení VŠE 
Praha, 1995, s. 12. 
284 Váchová B.: Regulace a dohled centrální banky nad finančními institucemi. Diplomová práce. Právnická 
fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2010, s. 38 a 41. 
285 Pavlát V.: Centrální bankovnictví. 1. vydání. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., v edici EUPRESS, 
Praha, 2004, s. 77. 
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poskytuje jedinečný podklad pro další navazující činnosti pracovníků dohledu na dálku. 

Dohled na dálku pak pracuje především s kvantitativními informacemi, jejichž 

posouzení provádějí pracovníci dohledu na dálku, a to jednak z pravidelně zasílaných 

výkazů a hlášení od daných typů subjektů, a dále také ze stížností, které směřují proti 

těmto výše jmenovaným subjektům. 

 

Vzhledem k otázce potřeby regulace a dohledu nad kapitálovým trhem musíme vzít 

v potaz argumenty obou na kontrole zúčastněných subjektů – kontrolního orgánu 

a kontrolované osoby286. Diskusí ohledně nutnosti regulovaného kapitálového trhu a výkonu 

dohledu v této oblasti se zabývají mnozí autoři, například Pavlát a Kubíček287. 

Podle jejich názoru je současný kapitálový trh regulován „příliš málo“, což dovozují z reakce 

veřejnosti, u níž se v době vážných skandálů mění nálada směrem k nespokojenosti. 

Fakt, že veřejnost reaguje na období deprese na kapitálových trzích, podle jejich názoru 

dokazuje, že otázka potřeby regulace a dohledu je diskusí s abstraktním závěrem, zasazeným 

do daného konkrétního historického kontextu, v konkrétní situaci a na určitém místě. 

 

Podle mého názoru nemůžeme otázku potřebnosti regulace a dohledu shrnout 

do tvrzení, kterým vyjadřujeme pouze jejich „příliš malou“ míru. Tato otázka se mi jeví 

jako daleko složitější. Domnívám se, že je vhodné jednak odlišit regulaci v obecném 

slova smyslu od regulace konkrétního subjektu finančního trhu typu OCP, a jednak 

zaujmout stanovisko k institucionálnímu zajištění výkonu kontroly nad kapitálovým 

trhem. Podle mého názoru je nejefektivnějším způsobem zajištění dohledu nad všemi 

typy finančních subjektů varianta více institucí. K tomuto tvrzení se přikláním 

z několika důvodů. To, že je finanční sektor dohlížen více institucemi, přináší možnost 

rozložit náklady na dosažení co nejkvalitnějších zjištění mezi více subjektů. 

Navíc i tok informací bude lépe zhodnocen, pokud způsob kooperace umožní snadné 

a bezbariérové předávání těchto informací o konkrétním dohlíženém subjektu. 

                                                
286 Zákon č. 255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád) používá pojem „kontrolní orgán“ pro orgány moci výkonné, 
orgány územních samosprávných celků, jiné orgány a právnické nebo fyzické osoby, pokud vykonávají 
působnost v oblasti veřejné správy a pojem „kontrolovaná osoba“ pro orgány moci výkonné, orgány územních 
samosprávných celků, jiné orgány, právnické a fyzické osoby. 
287 Pavlát V., Kubíček A.: Regulace a dozor nad kapitálovými trhy. Vydání první. Vysoká škola finanční 
a správní, o.p.s., 2004, s. 27 
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V neposlední řadě zabezpečuje tento způsob i jistou míru kontroly orgánů dohledu 

mezi sebou navzájem.288 

 

Autor Revenda289 uvádí, že výkon regulace a dohledu více institucemi přináší 

dvě základní nevýhody, kterými jsou jednak vyšší náklady a dále možnost zbytečného 

překrývání činnosti v rámci fungování orgánu regulace. Výhody pak spatřuje zejména 

v možnosti specializace jednotlivých institucí regulace a dohledu podle různých oblastí 

vykonávané činnosti. Domnívám se, že provádění regulace a výkonu dohledu více 

institucemi zároveň nemusí automaticky vyvolávat vyšší náklady, pokud je spolupráce 

většího počtu orgánů regulace a dohledu založena na efektivním toku informací mezi 

nimi navzájem. V daném případě naopak všechny instituce, které se na regulaci 

a dohledu podílejí, efektivně participují nejen na nákladech, ale také na činnostech, 

které jsou jejich předmětu podnikání nejblíže, a k výše zmíněnému překrývání činností 

tak nemůže vůbec dojít. Bez výhrady však souhlasím s výhodami, které autor Revenda 

spatřuje v souvislosti s možnostmi specializace institucí regulace a dohledu. Domnívám 

se, že tento argument je obzvláště silný v oblasti investičního bankovnictví. Podle mého 

názoru zůstává otázka vhodnosti začlenění agendy KCP pod jediný orgán dohledu, 

tj. pod ČNB, i dnes stále aktuální, a to alespoň v dimenzi polemiky. Stále si klademe 

otázku, zda byl tento krok tím správným řešením, zda skutečně nebylo efektivnější 

setrvat v systému více orgánů dohledu podle specializace dohlížených institucí apod. 

K této diskusi uvádím, že podle mého názoru byl dohled vykonávaný KCP tím nejlepším 

řešením, a nebylo tedy zapotřebí činit kroky k vytvoření systému „pod jednou střechou“ 

s výjimkou již výše zmíněného formálního dosažení jednotnosti orgánu dohledu.290 

 

Pokud jde o regulaci poskytovatelů IS, existují názory, že i přes jisté nuance 

mezi obchodní bankou a poskytovatelem IS převládá potřeba regulovat činnost 

těchto finančních institucí jednotně, zejména s ohledem na prolínání činností a institucionální 

propojení na kapitálovém trhu. Samotné zrušení KCP a převedení její agendy pod ČNB značí 

jasný názor zákonodárce, který zastává pevné a trvalé sjednocení regulace subjektů 

působících na finančním trhu. Přestože se bankovní sektor a kapitálový trh v určitých 
                                                
288 Váchová B.: Regulace a dohled centrální banky nad finančními institucemi. Diplomová práce. Právnická 
fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2010, s. 44. 
289 Revenda Z.: Bankovní regulace a dohled. 1. vydání. Vysoká škola ekonomická v Praze, ediční oddělení VŠE 
Praha, 2005, s. 51. 
290 Váchová B.: Regulace a dohled centrální banky nad finančními institucemi. Diplomová práce. Právnická 
fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2010, s. 44. 
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činnostech prolínají, domnívám se, že dohled nad kapitálovým trhem by měla vykonávat 

jiná instituce, a to zejména s ohledem na širší možnosti specializace.291 

 

6.1. Legislativní základ dohledu České národní banky a jeho zaměření 
 

Výkon dohledu centrální bankou je zakotven v § 44 a násl. ZČNB. Působnost 

a pravomoci ČNB při výkonu off-site dohledu stanoví zákon č. 15/1998 Sb. o dohledu 

v oblasti kapitálového trhu. Pravidla postupu při výkonu on-site dohledu jsou pak definována 

v zákoně č. 255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád), (dále také „ZoK“ nebo „zákon 

o kontrole“). Při kontrole vykonávané podle zákona o kontrole se subsidiárně použije zákon 

č. 500/2004 Sb., správní řád (dále také „správní řád“). 

 

ČNB je oprávněna pro účely výkonu dohledu nad finančním trhem vyžadovat 

od každého informace, objasnění skutečností, poskytnutí provozních a lokalizačních 

údajů, uveřejnění povinných informací a shromažďovat o dohlížených osobách údaje, jsou-li 

potřebné pro účely dohledu. V této souvislosti je ČNB rovněž oprávněna v rámci své 

kontrolní činnosti vyžadovat od dohlížených osob předložení záznamů, zpráv nebo s nimi 

spojených údajů přenášených prostřednictvím sítě komunikací.292 

6.2. Dohled na dálku 
 

Dohled na dálku, vykonávaný ČNB, spočívá v průběžném sledování činnosti 

a hospodaření jednotlivých subjektů finančního trhu a ve vyhodnocování vývoje trhu jako 

celku, včetně jeho dílčích segmentů. Mezi základní činnosti dohledu na dálku patří kontrola 

dodržování příslušných právních předpisů, kontrola dodržování pravidel obezřetného 

podnikání, pravidelné vyhodnocování finanční situace jednotlivých regulovaných subjektů 

a pravidel odborné péče.293 

 

Základním zdrojem informací jsou jednotlivými subjekty pravidelně zasílané výkazy 

a hlášení na individuálním i konsolidovaném základě. Vyplyne-li potřeba intenzivnějšího 

                                                
291 Váchová B.: Regulace a dohled centrální banky nad finančními institucemi. Diplomová práce. Právnická 
fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2010, s. 50. 
292 Babouček I. a kolektiv: Bankovní regulace a dohled. První vydání. Bankovní institut vysoká škola a.s., 
listopad 2002, s. 143 a 151. 
293 Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem, 2012, Česká národní banka, s. 28. 
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monitoringu hospodářské situace, je finanční instituci uložena mimořádná vykazovací 

povinnost. K průběžnému hodnocení vývoje finančních subjektů a finančního trhu jsou 

nad rámec výše uvedených výkazů využívány informace i z jiných zdrojů (například účetních 

závěrek, výročních a auditorských zpráv, protokolů z kontrol na místě, veřejných prezentací, 

tiskových zpráv subjektů a informace získané od ostatních orgánů dohledu tuzemských 

či zahraničních apod.). Pro výkon dohledu nad dodržováním povinností poskytovatelů IS 

na finančním trhu v oblasti odborné péče jsou podstatným zdrojem informací o přístupu 

dohlížených subjektů k zákazníků rovněž podání veřejnosti. Poznatky jsou využívány 

k napravení nedostatků v činnosti příslušného dohlíženého subjektu a k identifikaci možných 

systémových nedostatků.294 

 

V souvislosti s celosvětovou finanční krizí se dohled na dálku v současné době 

intenzivněji zaměřuje na dopady vývoje na finančních trzích do hospodaření tuzemských 

finančních institucí. Provádí se především detailnější analýza portfolia dohlížených institucí 

a zjišťuje se jejich angažovanost vůči rizikovým subjektům nebo nástrojům. 

Velkou pozornost věnuje orgán dohledu také likviditě klíčových finančních institucí 

a intenzivní komunikaci mezi orgánem dohledu a dohlíženými institucemi. Cílem dohledové 

činnosti je zvýšení stability a transparentnosti finančního trhu.295 

6.3. Dohled na místě 
 

ČNB vykonává on-site dohled nad finančním trhem, který je založen na tzv. „vpřed 

hledícím“ systému vyhodnocování rizikového profilu a míry systémové významnosti 

dohlížených institucí. Činnost dohledu na místě se řídí každoročně schvalovaným plánem 

kontrol, který se opírá zejména o výstupy z interního analytického systému rizikového 

hodnocení dohlížených institucí296, o informace získávané v rámci průběžného dohledu 

na dálku a na místě a v neposlední řadě o požadavky zahraničních regulátorů.297 

 

Před zahájením státní kontroly u kontrolované osoby je sestaven kontrolní tým 

pracovníků, kteří jsou k výkonu dohlídky na místě oprávněni na základě pověření k výkonu 

dohledu, vydaného jmenovitě na členy kontrolního týmu. Za každou kontrolovanou oblast 
                                                
294 Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem, 2012, Česká národní banka, s. 28-29. 
295 Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem, 2012, Česká národní banka, s. 5 a 30. 
296 Systém je založen na kvantitativních a kvalitativních hodnotících kritériích a současně i na systémové 
významnosti dohlížené instituce. 
297 Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem, 2012, Česká národní banka, s. 33. 
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je jmenován gestor, v jehož kompetenci a odpovědnosti je příprava příslušné gesce, výkon 

kontroly pro danou oblast a vyhodnocení zjištění v obsahu protokolu o kontrole. 

Tým kontrolních pracovníků je koordinován vedoucím kontroly.298 

 

ČNB zahajuje kontrolu z moci úřední.299 Kontrola je zahájena prvním kontrolním 

úkonem.300 

 

Předmětem výkonu dohledu na místě, prováděném kontrolním týmem pracovníků 

orgánu dohledu ČNB u poskytovatele IS, je zejména poskytování IS zákazníkům s odbornou 

péčí ve vztahu k obezřetnému poskytování IS (tj. účinnosti řídícího a kontrolního systému, 

řízení střetu zájmů, ochraně vnitřních informací a předcházení manipulaci s trhem) 

a dodržování pravidel jednání se zákazníky (například plnění informační povinnosti, 

vyžadování informací od zákazníků, provádění pokynů za nejlepších podmínek a další).301 

 

Předtím, než si orgán dohledu sjedná osobní schůzky v sídle či na pobočce 

kontrolované osoby, požaduje předložení materiálů souvisejících s výkonem podnikatelské 

činnosti OCP/IZ. Jedná se například o kompletní aktuální předpisovou základnu, organizační 

řád, seznam pracovníků na příslušných pracovních pozicích, zápisy z jednání vrcholných 

orgánů společnosti, schéma informačního systému a další podklady podle uvážení 

dohledového orgánu.302 Kontrolní pracovníci jsou podle ustanovení § 8 písm. c) ZoK 

v souvislosti s výkonem kontroly mj. oprávněni požadovat na kontrolované osobě poskytnutí 

údajů, dokumentů a věcí vztahujících se k předmětu kontroly nebo k činnosti kontrolované 

osoby; v odůvodněných případech mohou kontrolní pracovníci zajišťovat originální podklady. 

 

Na rozdíl od zákona o bankách, který v ustanovení § 11 odst. 4 stanoví, že „Banka 

a pobočka zahraniční banky je povinna vést agendu každé smlouvy uzavírané s klientem 

takovým způsobem, aby na žádost České národní banky byla bez zbytečného odkladu 

                                                
298 Babouček, I. a kolektiv: Bankovní regulace a dohled. První vydání. Bankovní institut vysoká škola a.s., 
listopad 2002, s. 150-151. 
299 Podle § 5 odst. 1 ZoK. 
300 Prvním kontrolním úkonem je podle § 5 odst. 2 ZoK předložení pověření ke kontrole kontrolované osobě, 
nebo doručení oznámení o zahájení kontroly kontrolované osobě, nebo první z kontrolních úkonů bezprostředně 
předcházejících předložení pověření ke kontrole kontrolované osobě nebo povinné osobě, jež je přítomna 
na místě kontroly, pokud je provedení takových kontrolních úkonů k výkonu kontroly třeba. 
301 Pavlát V.: Centrální bankovnictví. 1. vydání. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., v edici EUPRESS, 
Praha, 2004, s. 78. 
302 Babouček, I. a kolektiv: Bankovní regulace a dohled. První vydání. Bankovní institut vysoká škola a.s., 
listopad 2002, s. 152. 
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schopna předložit příslušné doklady v ověřeném překladu do českého jazyka.“, neobsahuje 

zákon o podnikání na kapitálovém trhu žádné takové obdobné ustanovení. 

Předpokládá se, že pracovník kontrolního týmu, vykonávajícího dohled u OCP/IZ, bude 

bez obtíží schopen posoudit dokumentaci předloženou v některém běžně užívaném cizím 

jazyce. 

 

Součástí dohledu vykonávaného na místě jsou nejen rozhovory s pracovníky 

kontrolované osoby (zaměstnanci a externími spolupracovníky), ale také monitorování 

činností v běžném provozu a případné zajištění dokumentace, která s prověřovanou oblastí 

souvisí. Kontrolovaná osoba je podle § 10 odst. 2 ZoK povinna vytvořit podmínky pro výkon 

kontroly, umožnit kontrolním pracovníkům výkon jejich oprávnění stanovených zákonem 

o kontrole a poskytovat k tomu potřebnou součinnost. Nelze-li tuto součinnost zajistit 

prostřednictvím kontrolované osoby, má povinnost poskytnout kontrolním pracovníkům 

potřebnou součinnost povinná osoba (tj. zaměstnanec a externí spolupracovník) 

podle § 10 odst. 3 ZoK.303 

 

Výstupem vykonané kontroly na místě je protokol o kontrole (dále také „protokol“), 

v jehož obsahu se kontrolní pracovníci vyjadřují k jimi dohlíženým oblastem. 

Podle ustanovení § 12 odst. 1 ZoK jsou obsahem protokolu mj. kontrolní zjištění, obsahující 

zjištěný stav věci s uvedením nedostatků a označením právních předpisů, které byly porušeny, 

včetně uvedení podkladů, z kterých tato kontrolní zjištění vycházejí. Tvrzení, které je 

v obsahu protokolu, musí vždy obsahovat odkaz na zdroj, na jehož základě bylo dané zjištění 

konstatováno.304 Protokol se vyhotoví ve lhůtě 30 dnů ode dne provedení posledního 

kontrolního úkonu, ve zvláště složitých případech do 60 dnů.305 Stejnopis protokolu doručí 

kontrolní orgán kontrolované osobě.306 

 

V současné době převládá dohled formou prověření relevantních skutečností na místě, 

tedy v sídle nebo na pobočce finanční instituce, a to i přesto, že se jedná o časově i finančně 

                                                
303 Podle § 15 a 16 ZoK pokud fyzická osoba/právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba jako kontrolovaná 
osoba nesplní některou z povinností podle § 10 odst. 2 ZoK, lze jí za takový přestupek/správní delikt uložit 
pokutu do výše 500 000 Kč. Pokud fyzická osoba/ právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba jako povinná 
osoba nesplnila povinnost podle § 10 odst. 3 ZoK, lze jí za takový přestupek uložit pokutu/správní delikt do výše 
200 000 Kč. 
304 Babouček, I. a kolektiv: Bankovní regulace a dohled. První vydání. Bankovní institut vysoká škola a.s., 
listopad 2002, s. 155. 
305 Podle § 12 odst. 2 ZoK. 
306 Podle § 12 odst. 3 ZoK. 
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značně náročný výkon. Jedná se totiž o nejpodrobnější a nejvěrohodnější údaje, 

které lze o konkrétní situaci podnikatelského subjektu získat. K realizaci dochází 

za přítomnosti značné části personálu, který je ze zákona povinen umožnit přístup 

do svých prostor a systémových databází. Komplexní dohled na místě uskutečňuje ČNB 

v pravidelných intervalech 1 – 3 roky v každém finančním subjektu, a tento proces trvá 

přibližně 8 týdnů. V jejím rámci jsou prováděny dílčí dohlídky, které se zaměřují 

na jednotlivé oblasti činnosti poskytovatele IS.307  

6.4. Řízení o námitkách proti protokolu a navazující opatření 
 

Řízení o námitkách proti protokolu je upraveno v § 13 a násl. ZoK. Kontrolovaná 

osoba je podle § 13 ZoK oprávněna podat písemné a odůvodněné námitky proti protokolu 

o kontrole ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu, není-li v protokolu stanovena lhůta 

delší. 

 

Nevyhoví-li námitkám vedoucí kontrolní skupiny nebo kontrolní pracovník ve lhůtě 

7 dnů ode dne jejich doručení, vyřídí je nadřízená osoba kontrolního pracovníka ve lhůtě 

30 dnů ode dne jejich doručení tak, že jim vyhoví, částečně vyhoví, nebo je zamítne. 

Jestliže je do vyřízení námitek zahájeno s kontrolovanou osobou správní řízení o uložení 

sankce nebo opatření k nápravě v přímé souvislosti se skutečností obsaženou v protokolu, 

lze se souhlasem nadřízené osoby kontrolního pracovníka vyřídit námitky v rámci tohoto 

správního řízení.308 

6.5. Fakultativní správní řízení o uložení sankce nebo opatření 
 

Správní řízení, jehož účastníkem je OCP nebo IZ, je fakultativním postupem ČNB 

jakožto správního úřadu, na který byl delegován výkon veřejné správy, a směřuje k vydání 

správního rozhodnutí ve věci dohledu nad kapitálovým trhem.309 

 

Zahájení správního řízení s dozorovaným orgánem je pouze oprávněním ČNB, 

nikoli její povinností. ČNB před zahájením řízení v oblasti dohledu nad kapitálovým trhem 

                                                
307 Půlpánová, S.: Komerční bankovnictví v České republice. 1. vydání. VŠE v Praze, nakladatelství 
Oeconomica – Praha 2007, s. 173-174. 
308 Podle § 14 ZoK. 
309 Mrkývka P. a kolektiv: Finanční právo a finanční správa, 1. díl. Vydání první. Masarykova univerzita Brno, 
2004, s. 157 – 158. 
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uváží, zda zahájí řízení o uložení opatření k nápravě nebo sankce za zjištěné porušení 

povinností. 

 

Odpovědnost právnické osoby za správní delikt je jednoznačně stanovena jako 

relativní  objektivní odpovědnost, tedy odpovědnost bez ohledu na zavinění s možností 

liberace.310 Odpovědnost fyzické osoby za přestupek se posuzuje podle zákona č. 200/1990 

Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, není-li v zákoně o podnikání na kapitálovém 

trhu stanoveno jinak. Správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob, stejně 

jako přestupky fyzických osob projednává ČNB. 

 

K dosažení účelu dohledu je ČNB vybavena určitým rozsahem oprávnění, 

které jakožto orgán dohledu realizuje v zahájeném správním řízení. Výsledkem správního 

řízení může být uložení opatření k nápravě či k odstranění zjištěných nedostatků 

(například pozastavení, omezení nebo zákaz určité činnosti kontrolované osoby, dále odejmutí 

dříve uděleného povolení apod.) nebo uložení sankce ve formě peněžité pokuty.311 

 

Správní řízení, v němž se ukládá opatření k nápravě, lze zahájit do 1 roku ode dne, 

kdy se ČNB dozvěděla o skutečnostech rozhodných pro jejich uložení (subjektivní lhůta), 

nejpozději však do 10 let ode dne, kdy povinnost, za níž jsou opatření k nápravě ukládána, 

byla naposledy porušena (objektivní lhůta). Při rozhodování o výběru opatření k nápravě 

vychází ČNB z povahy, závažnosti, způsobu, doby trvání a následků protiprávního jednání 

na jedné straně, a z povahy podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, kterou vykonává osoba, 

jíž se opatření k nápravě ukládá na straně druhé. 

 

Maximální výše ukládané peněžité pokuty může v některých případech správních 

deliktů312 a přestupků313 podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu dosáhnout 

                                                
310 Podle ustanovení § 192 odst. 1 ZPKT platí, že „Právnická osoba neodpovídá za správní delikt, 
jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby zabránila porušení právní 
povinnosti.“ 
311 Bakeš M., Karfíková M., Kotáb P., Marková H. a kolektiv: Finanční právo. 5. upravené vydání. C. H. BECK, 
2009, s. 62-63. 
312 Právnické nebo podnikající fyzické osobě, která se dopustí správního deliktu tím, že poruší zákaz manipulace 
s trhem v rozporu s § 126 odst. 4 ZPKT, se podle § 164 ZPKT uloží pokuta do 20 000 000 Kč. 
313 Fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím, že poruší zákaz manipulace s trhem v rozporu s § 126 odst. 4 
ZPKT, lze podle § 166 ZPKT uložit pokutu do 20 000 000 Kč. 
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až 20 000 000 Kč, resp. v některých případech správních deliktů314 a přestupků315 

podle zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu až 50 000 000 Kč. 

 

Příjem z pokut uložených obchodníkům s cennými papíry podle ZPKT je příjmem 

Garančního fondu obchodníků s cennými papíry. Na tyto prostředky se pro účely správy 

jejich placení hledí jako na prostředky veřejného rozpočtu.316 Naproti tomu příjem z ostatních 

pokut podle ZPKT (tj. příjem z pokut uložených investičním zprostředkovatelům, vázaným 

zástupcům nebo jiným fyzickým osobám) je příjmem státního rozpočtu. 

 

Správní řízení, jehož smyslem je uložení sankce nebo opatření k nápravě 

dozorovanému orgánu, lze za určitých podmínek (stanovených v zákoně o dohledu v oblasti 

kapitálového trhu) zahájit také doručením rozhodnutí ČNB o předběžném opatření317, 

případně doručením veřejnou vyhláškou (okamžikem vyvěšení vyhlášky na úřední desce 

ČNB)318. ČNB je rovněž oprávněna ukládat předběžná opatření s významným dopadem 

také jiným osobám než jen účastníkům řízení (například zákaz provádění výplat, převodů, 

započtení nebo jiného nakládání s takovými hodnotami peněžnímu ústavu).319 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
314 Právnické nebo podnikající fyzické osobě, která se dopustí správního deliktu tím, že poruší povinnost 
podle § 7a odst. 1 písm. a) nebo c) ZDKT (plnění povinností stanovených obchodním zákoníkem, zákonem 
o nabídkách převzetí a zákonem o podnikání na kapitálovém trhu jednak při veřejném návrhu na koupi 
nebo směnu účastnických cenných papírů, dále pak v souvislosti s nabýváním vlastních akcií akciovou 
společností nebo jí ovládanou osobou), se uloží pokuta do 50 000 000 Kč. 
315 Fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím, že poruší povinnost podle § 7a odst. 1 písm. a) nebo c) ZDKT 
(plnění povinností stanovených obchodním zákoníkem, zákonem o nabídkách převzetí a zákonem o podnikání 
na kapitálovém trhu jednak při veřejném návrhu na koupi nebo směnu účastnických cenných papírů, 
dále pak v souvislosti s nabýváním vlastních akcií akciovou společností nebo jí ovládanou osobou), se uloží 
pokuta do 50 000 000 Kč. 
316 Podle § 2 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád. 
317 Pokud hrozí nebezpečí z prodlení nebo neodstranitelný zásah do práv jiných osob. 
318 Pokud hrozí nebezpečí z prodlení nebo neodstranitelný zásah do práv jiných osob a zároveň se rozhodnutí 
nepodařilo doručit a okolnosti nasvědčují tomu, že dotčená osoba se bude vyhýbat takovému doručení 
rozhodnutí, a prodlení ve vzniku právních účinků doručení by mohlo podstatně ztížit nebo znemožnit realizaci 
opatření k nápravě nebo sankce. 
319 Bakeš M., Karfíková M., Kotáb P., Marková H. a kolektiv: Finanční právo. 5. upravené vydání. C. H. BECK, 
2009, s. 63. 
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Závěr 
 

Cílem této práce bylo zhodnotit poskytování IS, jakožto určitého výseku činnosti 

poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu. Moje zkoumání se proto týkalo právě a jen 

poskytovatelů IS na kapitálovém trhu ve smyslu zákona o podnikání na kapitálovém trhu. 

V souladu se smyslem definice investičních služeb zakotvené v § 4 ZPKT jsem se zaměřila 

na činnost obchodníků s cennými papíry, investičních zprostředkovatelů a vázaných zástupců. 

Podklady byly čerpány z platné české legislativy, unijní právní úpravy a navazujících 

materiálů Evropské komise, dále ze specializované literatury, zabývající se oblastí 

kapitálového trhu, periodik a relevantních internetových stránek. V průběhu zpracování práce 

docházelo k dynamickému vývoji právní úpravy v této oblasti, čímž se zkoumaná 

problematika stala předmětem zájmu odborníků i laické veřejnosti. Ukázalo se tak, že téma 

bylo vhodně zvoleno pro zkoumání a nalézání řešení v rámci odborné práce. 

 

Práce byla členěna tak, aby čtenáře postupně uvedla do problematiky a přiblížila mu 

současnou situaci na kapitálovém trhu. První kapitola této práce se zaměřila zejména 

na definování a popis klíčových institucí, které vystupují v pozici poskytovatelů investičních 

služeb na kapitálovém trhu (obchodník s cennými papíry, investiční zprostředkovatel 

a vázaný zástupce) a stanovení požadavků na odbornost osob, které činnost pro poskytovatele 

IS fakticky vykonávají. Potřeba definovat jednotlivé výše uvedené klíčové instituce byla 

ztížena skutečností, že platná právní úprava neuvádí taxativní výčet poskytovatelů IS 

na kapitálovém trhu a jejich vymezení tak bylo věcí výkladu právních norem v jejich 

souvislostech. V další části první kapitoly jsem se zaměřila na zkoumání vybraných hlavních 

a doplňkových IS podle § 4 ZPKT a to takových, které jsou společné oběma typům 

poskytovatelů IS (OCP a IZ). Předmětem mého zájmu byly vybrané činnosti poskytovatelů 

IS, které souvisejí výhradně s přijetím pokynu od zákazníka za účelem jeho následného 

zobchodování na kapitálovém trhu. 

 

S účinností od 1 .7. 2008 zastavila ČNB organizování makléřských zkoušek a namísto 

ní je od stejného data vyžadována zkouška odborné způsobilosti. Budoucí VZ tak vykonává 

zkoušku odborné způsobilosti přímo u OCP či IZ po určité minimální praxi. Současnou 

úpravu vykonání zkoušky odborné způsobilosti vázaným zástupcem přímo u OCP 

považuji spíše za nešťastnou. Přesun odpovědnosti za vykonání zkoušky odborné 

způsobilosti z orgánu dohledu jakožto veřejnoprávního subjektu do soukromé sféry 
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na poskytovatele IS je podle mého názoru nevhodným řešením. Domnívám se, že žádný 

z těchto soukromých finančních zprostředkovatelů nebude schopen dlouhodobě udržet 

vysokou kvalitu požadavků a zajistit nestrannost v přiznání (případně nepřiznání) 

odborné způsobilosti vázanému zástupci v oblasti poskytování IS. Soukromý finanční 

subjekt může být například veden vlastními podnikatelskými zájmy nebo zájmem o VZ, 

který je povinen příslušnou zkoušku vykonat. Uvádím, že tím je nejen ohrožena kvalita 

vykonané zkoušky odborné způsobilosti, ale rovněž také oslabena důvěra investorů 

a emitentů investičních nástrojů v kapitálový trh. Není zde žádná autorita, 

která by navenek vyjádřila splnění podmínek formálně rovných pro všechny VZ. 

Ochrana investorů a rozvoj kapitálového trhu jsou podle ustanovení § 2 ZDKT jednou 

ze základních funkcí ČNB při výkonu dohledu nad kapitálovým trhem. Domnívám se, 

že přenesením odpovědnosti za konání zkoušek odborné způsobilosti na soukromé 

subjekty je splněn formální požadavek na ochranu investorů prostřednictvím 

kontrolního mechanismu nad činností VZ. Nad rámec toho je podle mého názoru 

nezbytné, aby ČNB zajistila patřičný dohled nad praktickou odbornou znalostí těchto 

osob. 

 

Podle mého názoru zákon neřeší dostatečným způsobem rovněž situaci 

efektivního provádění školení VZ, kteří sice ze zákona mohou spolupracovat pouze 

s jediným poskytovatelem IS, avšak OCP/IZ, na něhož je takový VZ navázán, je součástí 

delšího řetězce vedoucího ke zpracování pokynu. Domnívám se, že ustanovení zákona 

o podnikání na kapitálovém trhu a prováděcího právního předpisu (vyhlášky 

o odbornosti osob) dostatečně nezajišťují jednotnost v přístupu všech VZ navázaných 

na různé poskytovatele IS (a tím i různých OCP/IZ) k zákazníkům. 

 

Za účelem dosažení výše uvedených cílů v činnosti poskytovatelů IS se 

domnívám, že nejvhodnějším řešením by bylo vytvoření samosprávné profesní 

organizace na veřejnoprávním základě, která by se mohla nazývat například Česká 

investiční komora, a která by po vzoru jiných odvětvových komor (typu Česká 

advokátní komora, Česká lékařská komora nebo Česká stomatologická komora) 

zajišťovala školení a semináře osob ucházejících se o činnost VZ na jednotném základě. 

Podmínkou výkonu činnosti VZ by pak bylo složení odborné zkoušky u České investiční 

komory, které by bylo nezbytným předpokladem výkonu samostatné činnosti VZ. 

Domnívám se, že takový stav by vyřešil roztříštěnost školení VZ prováděných různými 



 121 

poskytovateli IS, odlišný přístup jednotlivých pracovníků OCP/IZ a v neposlední řadě 

sjednocení přístupu k poskytování IS podobně kvalifikovanými osobami. 

 

Rozsáhlou část první kapitoly jsem věnovala také zkoumání povahy peněžních 

prostředků, které zákazník za účelem investičního obchodování svěřuje obchodníkovi 

s cennými papíry. Domnívám se, že jedním z významných předpokladů pro odlišení 

obchodníka s cennými papíry, ať už bankovního nebo nebankovního, od subjektu typu 

banky, je  právní povaha peněžních prostředků, které zákazník (v případě OCP), 

resp. klient (v případě banky) danému finančnímu subjektu přenechává. 

V této souvislosti jsem zkoumala otázku, zda takové peněžní prostředky svěřené 

zákazníkem poskytovateli IS jsou, či nejsou vkladem ve smyslu zákona o bankách. 

 

Pokud jde o povahu smluvního vztahu v souvislosti s přijetím peněžních 

prostředků od zákazníka obchodníkem s cennými papíry za účelem obchodování, 

domnívám se, že nepůjde o vklad ve smyslu § 1 odst. 2 písm. a) ZoB.  Podle mého názoru 

nerozhoduje o povaze přijatých peněžních prostředků skutečnost, zdali jsou přijaty 

bankovním či nebankovním obchodníkem s cennými papíry, ale skutečnost, 

zdali obchodník přijal tyto peněžní prostředky v souvislosti s činností vykonávanou 

na základě bankovní licence (přijetí vkladu od klienta), nebo na základě povolení 

k činnosti obchodníka s cennými papíry (poskytování jedné či více investičních služeb). 

V případě nebankovního obchodníka je povaha těchto prostředků jednoznačná; 

nebankovní obchodník, jakožto držitel povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry, 

přijímá od zákazníka peněžní prostředky za účelem obchodování, které mají vždy 

povahu zákaznického majetku. Složitější situace však nastává u bankovního 

obchodníka, který je držitelem bankovní licence a povolení k činnosti obchodníka 

s cennými papíry zároveň. Domnívám se, že pokud bankovní obchodník přijímá peněžní 

prostředky od klienta z titulu bankovní licence, budou mít takové prostředky povahu 

vkladu. Naopak bude-li tentýž bankovní obchodník přijímat peněžní prostředky 

od zákazníka z titulu povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry, budou mít tyto 

peněžní prostředky povahu zákaznického majetku. 

 

Řešení, zda peněžní prostředky svěřené zákazníkem, resp. klientem bankovnímu 

obchodníkovi, jsou, či nejsou vkladem, předkládá směrnice o systémech pro odškodnění 

investorů a směrnice o systémech pojištění vkladů. Bude-li náhrada plynout z Fondu 
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pojištění vkladů, bude se jednat o vklad ve smyslu ustanovení § 1 odst. 2 písm. a) ZoB, 

naopak bude-li odškodnění investorů hrazeno Garančním fondem obchodníků 

s cennými papíry, půjde o zákaznický majetek ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. h) 

ZPKT. 

 

Dalším argumentem, který svědčí tomu, že peněžní prostředky svěřené 

obchodníkovi s cennými papíry nejsou vkladem, ale zákaznickým majetkem, 

je skutečnost, že peněžní prostředky zákazníka se nestávají majetkem obchodníka. Tyto 

peněžní prostředky nelze obecně použít pro vlastní obchody obchodníka, ani v případě 

finančního úpadku ke krytí ztrát z podnikání obchodníka. V případě konkurzního řízení 

vedeného s OCP nespadá zákaznický majetek do konkurzní podstaty. Zákaznickým 

majetkem totiž skutečně rozumíme majetek zákazníka (a nikoli majetek třetí osoby), 

kdy zákazník pouze svěřuje určitý peněžní obnos obchodníkovi za účelem zhodnocení 

těchto peněžních prostředků, v daném případě formou obchodování na kapitálových 

trzích. 

 

Ve druhé kapitole jsem se zabývala institucionálním a právním rámcem dohledu 

nad kapitálovým trhem. Součástí této kapitoly je popis unijní právní úpravy (zejména 

směrnice CRD a rámcové směrnice MiFID) s následným vyhodnocením jejich dopadů 

do českého právního řádu. 

 

Domnívám se, že nejdůležitější obsahovou změnou novely zákona o podnikání 

na kapitálovém trhu č. 230/2008 Sb., která do českého právního řádu transponovala 

rámcovou směrnici MiFID, je založení kategorizace zákazníků na profesionální 

zákazníky a na zákazníky, kteří nejsou profesionálními zákazníky. Významným 

přínosem je také stanovení pravidel provedení testu vhodnosti a přiměřenosti zákazníka 

k poskytnutí IS, povinnost informování zákazníka o podstatných skutečnostech 

obchodníkem s cennými papíry a rozsáhlá úprava pravidel nejlepšího provedení pokynů 

zákazníků (best execution). 

 

Směrnice MiFID mj. rozšířila i opatření k podpoře transparentnosti trhu, 

která je diskutována také v souvislosti s analýzou českého kapitálového trhu. Domnívám se, 

že existuje jakési obecné měřítko, které je třeba naplnit, abychom mohli hovořit 

o transparentním trhu v jeho celku, a tím je i) míra dostupnosti všech potřebných 
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informací pro veřejnost a ii) rovnost v přístupu k těmto informacím pro všechny 

účastníky trhu, tj. na principu „všechny potřebné informace pro všechny účastníky trhu 

bez rozdílu“. Jedině tak může dojít k vybudování vzájemné důvěry mezi všemi 

účastníky trhu, která mimo jiné nepřímo zabraňuje vzniku tržních šoků a vstupu 

různých parazitujících subjektů na trh. 

 

Třetí kapitola této práce shrnula pravidla činnosti poskytovatelů IS (s důrazem 

na požadavek odborné péče) a související praktiky, které za určitých podmínek mohou být 

v rozporu s těmito pravidly (churning a pobídky).  

 

Kvalifikovaným jednáním obchodníka se podle mého názoru rozumí poskytování 

IS kvalifikovaným, tedy odborným způsobem, a to prostřednictvím osob, které splnily 

požadavky kladené na danou úroveň odbornosti ve smyslu odborných znalostí 

a zkušeností ve vztahu k obchodníkem poskytované činnosti. Čestným jednáním je pak 

soubor lidských a morálních kvalit každého článku řetězce, který se na poskytované IS 

podílí. Čestnost je tedy podle mého názoru důležitá nejen u osoby poskytovatele IS, 

ale zejména u osob, prostřednictvím kterých je odborná obchodní činnost vykonávána 

(například zaměstnanec nebo vázaný zástupce). Domnívám se, že odbornou obchodní 

činnost vykonává spravedlivě ten, kdo aplikuje shodný přístup vůči všem zákazníkům. 

Výsledkem tohoto shodného přístupu je nediskriminační, objektivní, nestranný a rovný 

přístup zákazníků k poskytovaným IS. Nejlepší zájem zákazníka odpovídá za prvé, 

povinnosti nakládat s prostředky zákazníka dohodnutým způsobem, a za druhé, řídit se 

zákazníkovými příkazy, čemuž analogicky odpovídá provádění pokynů za nejlepších 

podmínek (best execution) podle § 15l a násl. ZPKT. Co je přesně chápáno těmi 

nejlepšími podmínkami? Je to dosažení nejlepší ceny pro zákazníka, nebo nejnižší 

poplatky účtované za danou IS, nebo rychlost, s jakou je pokyn proveden, anebo jiné 

faktory mající význam pro provedení pokynů zákazníka za nejlepších podmínek? 

Odpověď dává ustanovení § 15l odst. 3 písm. a) ZPKT, které ukládá obchodníkovi 

mj. povinnost zavést a udržovat pravidla pro provádění pokynů zákazníků, jejichž 

obsahem je alespoň určení relativní důležitosti obchodníkem s cennými papíry 

vybraných faktorů nebo alespoň způsob určení jejich relativní důležitosti. 

 

Obezřetným poskytováním investičních služeb jsem se následně zabývala v kapitole 

čtvrté. Tato tzv. obezřetnostní pravidla tvoří soubor organizačních a věcných předpokladů 
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činnosti OCP, mezi něž řadíme řídící a kontrolní systém, postupy pro zjišťování a řízení střetu 

zájmů, opatření k ochraně vnitřních informací a opatření k předcházení manipulaci s trhem. 

 

OCP je vždy právnická osoba, naproti tomu IZ může svoji činnost vykonávat jako 

právnická nebo fyzická osoba. Z této skutečnosti jednoznačně vyplývá i odlišný způsob 

výkonu činnosti každým z těchto dvou právně odlišných subjektů. Přestože IZ podléhají 

obezřetnostnímu dohledu přizpůsobenému jejich právní formě, domnívám se, že jejich 

činnost není regulována, a tedy ani dohlížena ve stejném rozsahu, jako je tomu u OCP. 

Domnívám se, že právní statut IZ nezajišťuje zájmům třetích osob srovnatelnou úroveň 

ochrany, která vyplývá z právního postavení OCP. Zákonodárce se do jisté míry snažil 

vyrovnat postavení IZ s postavením OCP, avšak domnívám se, že k dosažení jejich 

rovnocenného postavení ve skutečnosti nedošlo. Na IZ se požadavky zákona o podnikání 

na kapitálovém trhu vztahují v daleko užší míře; je to dáno zejména tím, že IZ jsou 

vystaveni mnohem nižšímu riziku v rámci obezřetnosti, vzhledem k tomu, že nepřijímají 

zákaznický majetek. To je také zřejmě důvod, proč jsou některá vybraná ustanovení 

zákona, vztahující se k činnosti IZ, stanovena jen velmi obecně, ve srovnání 

s ustanoveními, která upravují obsahově obdobnou činnost ve vztahu k OCP. 

 

Součástí ŘKS je zavedení postupů pro posouzení a řízení rizik. Povinností OCP je 

zajištění řízení rizik prostřednictvím nezávislého organizačního útvaru. Domnívám se, 

že vhodným řešením je vytvoření funkce risk manažera, jehož náplní činnosti je zejména 

stanovení rizikových limitů, analýza rizik a řešení rizikových situací v rámci 

podnikatelské činnosti poskytovatele IS. Podle mého názoru nelze v daném případě 

posuzovat nezávislost osoby risk manažera jako zcela absolutní. Vrcholné vedení 

(statutární orgán) nadále zůstává zodpovědné za činnosti osoby risk manažera. Osoba 

risk manažera tak požívá pouze relativní nezávislosti, která spočívá v zamezení 

jednostranného vlivu vedoucích osob ve společnosti na jeho činnost. 

 

Domnívám se, že přístup ke střetu zájmů je založen zejména na jeho zjišťování 

a následném řízení (a nikoliv na úplném zamezení jeho vzniku), vzhledem k tomu, 

že vzniku střetu zájmů v podnikatelské činnosti poskytovatele IS nelze nikdy zcela 

zabránit. Střet zájmu může prakticky nastat mezi OCP/IZ a zákazníkem například 

při provádění analýzy investičních příležitostí poskytovatelem IS podle § 4 odst. 7 

ZPKT. Pracovník OCP/IZ předává zákazníkovi informaci, kterou přímo či nepřímo 
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doporučuje investiční strategii nebo investiční příležitost týkající se konkrétního IN 

nebo jeho emitenta. Tato informace může být zákazníkem považována za objektivní 

a nezávislé investiční doporučení, přestože jím ve skutečnosti být nemusí. 

Podle mého názoru je proto důležité, aby poskytovatel IS v rámci svých postupů 

pro řízení střetů zájmů zajistil nestrannost a nezávislost osob, které v souvislosti 

s výkonem svého zaměstnání, povolání nebo funkce vytvářejí věcný obsah analýzy 

investičních příležitostí. Domnívám se, že tímto způsobem dosáhne toho, že výstupem 

analýzy investičních příležitostí bude předání kvalifikovaného investičního doporučení 

na základě reálných a podložených dat. 

 

Při detekci manipulace s trhem se poskytovatel IS dostává do situace, 

v níž musí rozhodnout, zda upřednostní princip „ochrany kapitálového trhu a investorů“ 

upravený v § 1 odst. 1 ZPKT, nebo bude primárně postupovat v souladu s ustanovením § 15 

odst. 1 písm. a) ZPKT, které ukládá obchodníkovi jednat „v nejlepším zájmu zákazníků“. 

Podle mého názoru se jedná o poměrně složité rozhodování vzhledem k tomu, 

že dosažení zájmu zákazníků nejde vždy ruku v ruce s ochranou kapitálového trhu. 

Obchodník se musí chovat značně obezřetně; je však otázkou, zda zákonem stanovená 

obezřetností pravidla a požadavek poskytovat IS s odbornou péčí nesměřují právě 

k dosažení nejlepšího zájmu zákazníků a nepovyšují tak princip jednat v nejlepším 

zájmu zákazníků nad princip ochrany kapitálového trhu v jeho celku. Argumentem 

pro primární ochranu kapitálového trhu je definice předmětu úpravy zákona 

o podnikání na kapitálovém trhu, obsažená v ustanovení § 1 odst. 1. Domnívám se, 

že důvod, pro který zákonodárce vymezil ochranu kapitálového trhu a investorů 

na úvodním místě v zákoně, dává adresátům na vědomí, že kapitálový trh a investoři 

jsou postaveni na roveň. Je však třeba rozhodnout, která ochrana bude v případě 

potřeby upřednostněna. Domnívám se, že nelze postupovat v nejlepším zájmu zákazníka 

a porušit tak řádné fungování kapitálového trhu. Naopak pokud OCP ohrozí zájem 

zákazníka za současného zachování stability kapitálového trhu a jeho ochrany, počíná si 

podle mého názoru zcela racionálně a v souladu s právem. Proto se domnívám, 

že ochrana kapitálového trhu jako celku je významnějším zájmem ve vztahu k ochraně 

investora, jelikož bez řádného fungování kapitálového trhu nebude zajištěno 

ani investiční obchodování „v nejlepším zájmu zákazníka“. 
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Pátá kapitola je pak vyústěním předchozích dvou kapitol, na něž tato logicky 

navazuje. Zabývám se v ní pravidly jednání se zákazníky, které je poskytovatel IS povinen 

dodržovat. V rámci této kapitoly jsem postupovala systematicky od představení zákazníka a 

jeho potřeb, přes proces akvizice zákazníka, zhodnocení úskalí v souvislosti s plněním 

informační povinnosti poskytovatelem IS ve vztahu k zákazníkovi a v souvislosti 

se způsobem vyžadování informací od zákazníka, až po samotnou realizaci smluvního vztahu, 

jejímž obsahem je provádění pokynů zákazníka na kapitálovém trhu. 

 

Poskytovatelé IS provádějí akvizici zákazníků především telefonicky v rámci činnosti 

telefonního centra (call center), prostřednictvím seminářů a při osobním setkání v sídle 

nebo místě podnikání OCP/IZ. Značně rozšířenou formou akvizice je v současné době 

kontaktování potenciálního zákazníka po telefonu, a to bez ohledu na to, jaký sortiment 

služeb je zákazníkům nabízen. Domnívám se, že v oblasti poskytování IS nepůsobí 

činnost těchto telefonních center příliš profesionálně. Investiční obchodování je 

zpravidla spojeno s vyššími peněžními částkami, které zákazník bude muset 

na investování do cenných papírů vynaložit. Proto si myslím, že prvotní kontaktování 

potenciálního zákazníka, uskutečněné prostřednictvím telefonní linky call centra, navíc 

na základě vyhledání případného zájemce v některé z databází osobních údajů, působí 

v této souvislosti značně nedůvěryhodně. Pracovníci call centra nejsou totiž zpravidla 

těmi pracovníky, kteří jsou zákazníkovi oprávněni poskytovat relevantní odborné 

informace vztahující se k investování na kapitálových trzích. Domnívám se, že jejich 

náplní činnosti je pouze shromáždění jakési interní databáze zákazníků (včetně jejich 

osobních údajů) z databází jinak dostupných, kteří se mohou stát pro konkrétního 

OCP/IZ zákazníky potenciálními, tj. budoucími možnými. 

 

Další z forem akvizice je pořádání zpravidla bezplatných seminářů. 

Domnívám se, že zatímco potenciální zákazník vnímá návštěvu semináře jen jako určitý 

způsob získání informací o různých formách investování, z pohledu poskytovatele IS 

se jedná o krok předcházející vzniku smluvního vztahu. OCP/IZ má v daném případě 

jedinečnou možnost předat zákazníkovi veškeré informace a působit na něj 

svojí marketingovou činností. Míra vlivu poskytovatele IS na potenciálního zákazníka, 

který se s OCP/IZ následně rozhodne uzavřít smlouvu, není v přímé úměrnosti s tím, 

jak by se potenciální zákazník rozhodoval sám, kdyby aktuálně prezentované informace 

v celém rozsahu v tento okamžik nezískal. Podle mého názoru působí na potenciální 
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zájemce o IS velké množství faktorů, které nakonec rozhodnou o tom, 

že v daný okamžik uzavře s poskytovatelem IS smlouvu týkající se jeho budoucího 

investování na kapitálových trzích. Existuje samozřejmě určitá skupina osob, 

které jsou skutečně znalé investování, avšak stále převládá širší skupina zákazníků, 

jejichž odborné znalosti a zkušenosti v oblasti investic jsou nedostatečné, a z pohledu 

právní úpravy tedy nevhodné. Mezi faktory, které na potenciálního zákazníka 

při jeho rozhodování působí, lze řadit zejména vidinu snadného zisku, sílu kolektivního 

smýšlení potenciálních zájemců (účastníků semináře) o tom, že investování je vhodným 

způsobem zhodnocení jejich peněžních prostředků a omezený časový prostor, který je 

vymezen pro pořádání semináře a následný projev vůle potenciálního zákazníka, 

směřující k uzavření smlouvy. 

 

Osobní návštěvu z vlastního rozhodnutí potenciálního zákazníka v sídle nebo 

místě podnikání poskytovatele IS naopak vnímám jako zcela „čistý“ způsob akvizice. 

V daném případě se není třeba obávat žádných nežádoucích tlaků poskytovatele IS 

na rozhodování potenciálního zákazníka. I v případě vyvíjení určité propagační činnosti 

pracovníkem OCP/IZ je to potenciální zákazník, který se samostatně a o své vůli 

rozhoduje, zdali dané informace vyslechne či nikoliv, případně kolik času věnuje dialogu 

s pracovníkem OCP/IZ. 

 

Povinnost poskytovatele IS informovat potenciálního zákazníka a stávajícího 

zákazníka o určitých skutečnostech je zakotvena v § 15d ZPKT. Poskytovatel IS je povinen 

poskytnout tyto informace v písemné podobě nebo, při splnění stanovených podmínek, 

na trvalém nosiči informací. Definici trvalého nosiče informací nalezneme v čl. 2 odst. 2 

prováděcí směrnice ID ke směrnici MiFID. K posouzení skutečnosti, zda jsou informace 

na internetových stránkách určené osobně zákazníkovi nebo jsou přístupné široké veřejnosti, 

slouží měřítko přístupnosti k dané informaci. Česká republika zastává stanovisko, 

že informace mohou být považovány za určené osobně konkrétnímu zákazníkovi, i když jsou 

volně přístupné veřejnosti. Od této argumentace se odklání Estonská republika, když tvrdí, 

že tento požadavek může být splněn pouze za předpokladu, že zákazník má svůj osobní účet 

na internetové stránce, přístupné prostřednictvím zabezpečení osobním heslem. 

Domnívám se, že tato inkonzistence v chápání internetových stránek určených osobně 

zákazníkovi právními řády různých států vnáší jeden z prvků nejistoty. 

Vzhledem ke skutečnosti, že osobní určenost internetových stránek je v některých 
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státech (například Estonská republika) vázána na zabezpečení osobním heslem, 

a v jiných státech (například ČR) není tato podmínka bezpodmínečným atributem 

osobní určenosti internetových stánek, existuje zde zcela jednoznačný rozpor, 

který v rámci evropského trhu může vyvolávat praktické pochybnosti o tom, jak řešit 

situaci napříč mezi subjekty finančního trhu a jejich zákazníky. Výklad k chápání 

osobní určenosti internetových stránek podle mého názoru široce přesahuje oblast 

investičního bankovnictví. V důsledku nejednoznačného chápání výše uvedeného pojmu 

nelze například vymezit v současnosti velmi rozšířenou službu internetového 

bankovnictví, které funguje právě na principu zabezpečení prostřednictvím 

uživatelského jména a osobního hesla pro přístup do systému. Podle mého názoru 

je anglické znění čl. 2 odst. 12 směrnice o zprostředkování pojištění zcela jednoznačné; 

trvalý nosič informací (internetové stránky) jsou takovým nástrojem, „který umožňuje 

zákazníkovi ukládat informace určené jemu osobně“ ... . Na základě výše uvedené analýzy 

se domnívám, že stanovisko ČR není správné a tvrzení, že informace mohou být 

považovány za určené osobně konkrétnímu zákazníkovi, i když jsou volně přístupné 

veřejnosti, nemůže obstát. 

 

Při procesu vyžadování informací od potenciálního zákazníka je pro obchodníka 

či zprostředkovatele důležité, aby zjistil reálnou situaci investora. Základním 

dokumentem, který slouží k vyžadování informací od zákazníků, je investiční dotazník. 

Podle mého názoru je v tomto ohledu právní úprava skutečně nedostatečná. Pokud se 

zákonodárce domníval, že ponechá tvorbu na samotných poskytovatelích IS, a tím jim 

umožní určitou nezávislost a invenci při vypracování příslušného dokumentu, opomněl 

zcela jistě to, že důsledkem takové situace bude existence celé řady formulářů různých 

obchodníků či zprostředkovatelů, v nichž se zákazník z důvodu mnohosti poskytovatelů 

IS bude velmi obtížně orientovat. Jsem rozhodně toho názoru, aby zákon 

ve svých přílohách upravil několik standardních formulářů investičních dotazníků, 

z nichž by si OCP/IZ mohli zvolit formu jim nejbližší. Rovněž by taková příloha zákona 

mohla sloužit jako vodítko pro poskytovatele IS v tom směru, aby zapracovali veškerou 

materii, kterou mají od zákazníka podle platné právní úpravy povinnost 

vyžádat, resp. získat. Současný stav je podle mého mínění dlouhodobě neudržitelný. 

Na základě výše uvedených skutečností a s ohledem na požadavek odborné péče 

ve vztahu k zákazníkovi se proto domnívám, že úprava vzorového investičního 

dotazníku by z hlediska de lege ferenda byla více než vhodná. 
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Poslední šestou kapitolu jsem věnovala výkonu dohledu České národní banky 

nad poskytovateli IS. Pro tento účel jsem nejprve definovala jednak pojmy regulace a dohled, 

dále pak pojmy dohled a dozor v komparaci s anglickým pojmem „supervision“, a následně 

i jednotlivé způsoby výkonu dohledu (on-site, off-site). V dalších částech kapitoly 

jsem se zabývala výstupy a důsledky vykonané kontroly, zejména protokolem o kontrole, 

jehož obsahem jsou kontrolní zjištění, a následným fakultativním postihem poskytovatele IS 

pro případ porušení jeho povinnosti, tj. řízením o námitkách a správním řízení. 

 

Výkon dohledu je podle mého názoru tím stimulátorem, který donucuje finanční 

subjekty spolehlivě dodržovat pravidla předkládaná regulací. Bez fungování dohledu 

by nemohlo být prosazeno jakékoli regulatorní opatření, vzhledem k tomu, že by zde 

neexistovala reálná hrozba sankce pro případ nesplnění takového pravidla. Podle mého 

názoru se ale dohled netýká jen samotných subjektů finančního trhu, primárním 

předpokladem je tu síla a důvěra ve finanční sektor jako celek. To se mi jeví jako zvlášť 

důležitý element dnešní doby, která je ohrožena nestabilitou na finančních trzích.  

 

Domnívám se, že provádění regulace a výkonu dohledu více institucemi zároveň 

nemusí automaticky vyvolávat vyšší náklady, pokud je spolupráce většího počtu orgánů 

regulace a dohledu založena na efektivním toku informací mezi nimi navzájem. 

V daném případě naopak všechny instituce, které se na regulaci a dohledu podílejí, 

efektivně participují nejen na nákladech, ale také na činnostech, které jsou jejich 

předmětu podnikání nejblíže, a k výše zmíněnému překrývání činností tak nemůže 

vůbec dojít. Podle mého názoru zůstává otázka vhodnosti začlenění agendy KCP 

pod jediný orgán dohledu, tj. pod ČNB, i dnes stále aktuální, a to alespoň v dimenzi 

polemiky. Stále si klademe otázku, zda byl tento krok tím správným řešením, 

zda skutečně nebylo efektivnější setrvat v systému více orgánů dohledu podle 

specializace dohlížených institucí apod. K této diskusi uvádím, že podle mého názoru byl 

dohled vykonávaný KCP tím nejlepším řešením, a nebylo tedy zapotřebí činit kroky 

k vytvoření systému „pod jednou střechou“ s výjimkou již výše zmíněného formálního 

dosažení jednotnosti orgánu dohledu. Přestože se bankovní sektor a kapitálový trh 

v určitých činnostech prolínají, domnívám se, že dohled nad kapitálovým trhem by měla 

vykonávat jiná instituce, a to zejména s ohledem na širší možnosti specializace.  
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Předmětem rigorózní práce byl dohled ČNB nad poskytováním investičních 

služeb. Lze konstatovat, že poskytovatelé investičních služeb na kapitálovém trhu 

zprostředkovávají obchodování pro zákazníky dostatečným způsobem a jednoznačně 

tak přispívají k rozvoji finančního trhu v ČR. Do budoucna lze očekávat vyšší míru 

dohledu ze strany ČNB, jehož cílem bude zejména splnění všech legislativou 

stanovených pravidel u každého poskytovatele IS. 
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Abstrakt 
 

Dohled ČNB nad poskytováním investičních služeb 

 

Tato práce mapuje systém dohledu České národní banky nad poskytováním 

investičních služeb. Východiskem je současný dynamický vývoj na kapitálových trzích 

v několika posledních letech, který je charakterizován vzájemným propojováním trhů, nově 

obchodovanými investičními nástroji a s tím souvisejícími přeshraničními převody kapitálu a 

rizik mezi jednotlivými státy i finančními sektory. Práce analyzuje nejvýznamnější kategorie 

poskytovatelů investičních služeb (obchodníka s cennými papíry a investičního 

zprostředkovatele) a nachází řešení k dosažení optimálního výkonu dohledu Českou národní 

bankou tam, kde je česká právní úprava nedostatečná nebo neúplná. Byla zvolena dvě kritéria 

hodnocení, a to jednotlivé subjekty kapitálového trhu, které se zabývají poskytováním 

investičních služeb, a dále konkrétní investiční služby, kterými se uvedení poskytovatelé 

investičních služeb zabývají. Provedením analýzy dochází práce k závěru, že poskytovatelé 

investičních služeb na kapitálovém trhu zprostředkovávají obchodování pro zákazníky 

dostatečným způsobem a jednoznačně tak přispívají k rozvoji finančního trhu v České 

republice. Do budoucna lze očekávat vyšší míru dohledu ze strany České národní banky, 

jehož cílem bude zejména splnění všech legislativou stanovených pravidel u každého 

poskytovatele investičních služeb. 
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Abstract 
 
CNB’s supervision over the provision of investment services 
 

This paper describes the Czech National Bank supervision over the provision 

of investment services. The starting point is the current dynamic development of the capital 

markets within last few years, which is characterized by interlinking markets, newly traded 

investment instruments and cross-border transfers of capital and risk between countries and 

financial sectors. The work analyzes the most important categories of investment services 

providers (investment firms) and finds solutions to achieve the optimal Czech National Bank 

supervision, where Czech law is inadequate or incomplete. There are two evaluation criteria 

chosen, the single capital market entities providing investment services and particular 

investment services provided by the investment services providers. Performing the analysis 

the work concludes that investment services providers intermediate the trading for customers 

in an adequate way and clearly contribute to the development of the financial market 

in the country. In the future, we can expect a higher intensity of supervision by the Czech 

National Bank to ensure the investment services providers’ compliance with all applicable 

rules. 
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Resumé 
 

The financial sector is currently undergoing significant changes. The Czech capital 

market has undergone very dynamic development since its inception in 1989. Initially, there 

was an urgent need to create a basic platform on which it will interfere supply and demand 

for investment instruments among entities operating in the capital market. Next, the trading of 

different types of investment instruments and the gradual linking markets. At the present time, 

there is a development of basic concepts of the capital market at pan-European level, which is 

related to the continuous improvement of national legislation. 

 

The work is divided into six chapters to present the reasons for which it is necessary 

to examine the issue, analyze the possible solutions and to evaluate them subsequently. 

 

The first chapter describes and examines the key institutions that stand in the 

position of investment services providers in the capital market, including the selected 

investment services and ancillary services provided by them. A large part of the first chapter 

is devoted to examining the nature of the client’s asset, especially funds. In this context, 

the work seeks to answer the question whether the funds entrusted by the customer to a given 

financial entity are, or are not deposits within the meaning of the Banking Act. The analysis 

concludes that the funds entrusted to a bank or non-bank investment services providers are not 

deposits within the meaning of the Banking Act, but client’s assets under the Capital Market 

Act, provided that such funds are held by the investment services provider within his license 

of investment firm.  

 

The second chapter deals with the legal and institutional framework of capital market 

supervision. This chapter is a description of EU legislation (in particular the Capital 

Requirements Directive and the Markets in Financial Instruments Directive) with subsequent 

evaluation of its impact on the Czech law. 

 

The third chapter deals with the rules on the activities of investment services 

providers (with emphasis on the requirement of due diligence), and related practices, which 

under certain conditions may be violation of these rules (churning and inducements). 
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Prudential rules for investment services are analyzed in chapter four. These rules are 

a complex of organizational and material conditions of investment services providers 

business, which include management and control system, procedures for identifying and 

managing conflicts of interest, measures to protect internal information and measures 

to prevent market manipulation. 

 

The fifth chapter deals with conduct of business rules, which the investment services 

provider is obliged to comply with. The paper systematically examines the customers 

and their needs, methods of acquisition of a customer, difficulties encountered in connection 

with the fulfilment of the information obligations of investment services provider in relation 

to the customer and with the requirement on the information about the customer. 

 

The content of the sixth chapter is evaluating the providing supervision of investment 

services providers by the Czech National Bank. For this purpose the paper first defines both 

terms of regulation and supervision, as well as the concepts of monitoring and supervision 

in comparison to the English term "supervision" and consequently different ways 

of supervision (on-site, off-site). Other parts of the chapter deal with the outcomes and 

consequences of carried out control, particularly of the Protocol on the control, that contents 

the findings, followed by an optional penalty in case of breach of an obligations, i.e. objection 

proceedings and administrative proceedings. The supervision is a kind of the effort that 

enforces financial entities reliably follow the rules set out by regulation. Any regulatory 

measures could not be enforced without functioning supervision, because there would not be 

a real threat of sanction for the case of breach of these rules. 
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