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Abstrakt

Tato práce se zabývá výkonem dohledu nad finančním trhem a nad osobami 

působícími na finančním trhu. Část práce je věnována i ochraně spotřebitele na 

finančním trhu a systémům odškodnění. S ohledem na skutečnost, že se Česká republika 

v r. 2004 stala členem Evropských společenství, je v této práci obsažena i právní úprava 

dohledu v předpisech unijních, neboť tato úprava významně předurčuje i úpravu českou.

V souvislosti se zkoumáním ochrany zájmů klientů dohlížených osob bylo 

zkoumáno několik otázek:

- zda jsou nějaké nástroje ochrany zájmů klienta již na úrovni dohlížených osob,

- jakou úlohu v soukromoprávním vztahu dohlížená osoba – její klient má nebo 

může mít orgán dohledu,

- jak jsou chráněny majetkové zájmy klienta v případě selhání dohlížené osoby 

a zda je tato ochrana de lege lata dostatečná.

V úvodní teoretické části práce je stručně popsán institut dohledu, jeho třídění 

a formy. V návaznosti na institut dohledu je pojednáno i o orgánech vykonávajících 

dohled, a o předpisech, podle kterých je dohled vykonáván. Vzhledem k tomu, 

že dohledová působnost České národní banky je dosti rozsáhlá a cílem této práce není 

popsat tuto působnost v celé její šíři, soustředí se tento text jen na dohled nad sektorem 

bankovnictví, pojišťovnictví a na část kapitálového trhu. 

V další části práce je pojednáno o podmínkách vstupu osob do podnikání 

v uvedených sektorech finančního trhu, o principu jednotné licence a o změnách 

ve výkonu dohledu s tím souvisejících. Rovněž je pojednáno o výkonu dohledu 

na konsolidovaném základě a o případech, kdy a nad kým je tento dohled vykonáván.

V následujícím textu jsou rozebrány některé povinnosti, které musejí dohlížené 

osoby při své činnosti plnit, a to plnění ohlašovacích povinností v souvislosti s nabytím 

nebo pozbytím kvalifikované majetkové účasti na dohlížené osobě, povinné existenci 

vnitřního a kontrolního systému, a informační povinnosti. Pozornost je věnována 

i otázce kapitálové přiměřenosti, a rovněž změně přístupu k této otázce v souvislosti 

s nedávnou krizovou situací na finančním trhu USA a Evropské unie.

S ohledem tuto krizi je část práce věnována i novým přístupům k výkonu dohledu 

a přípravě nových regulací, jejichž cílem je snížit rizika, kterým jsou vystaveny osoby 

podnikající na finančním trhu, a minimalizovat možné nežádoucí efekty spojené 
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s případným selháním těchto osob. Na úrovni práva Evropské unie byla v několika 

posledních letech přijata řada předpisů, které svoji pozornost zaměřují právě tímto 

směrem. V práci jsou stručně zmíněna i jednání na různých úrovních mezinárodní 

spolupráce, která formulaci a přijetí těchto předpisů předcházela. Tyto předpisy jsou 

v současnosti zapracovávány do českého práva.

Významnou součástí práce je i ochrana spotřebitele na finančním trhu, která nabyla 

na významu po přechodu k tržnímu modelu hospodářství po r. 1989. S rozvojem trhu 

včetně trhu finančního bylo třeba přijmout i takovou právní úpravu, která by lépe 

odpovídala novým podmínkám. S ohledem na tehdy připravovaný vstup České 

republiky do Evropských společenství bylo třeba při vytváření českého práva toto právo 

harmonizovat i s právem evropským. Kromě změny tehdy platného občanského 

zákoníku jako základního předpisu soukromého práva byla přijata i právní úprava 

speciální, jako zákon o ochraně spotřebitele nebo zákon o spotřebitelském úvěru. 

S ohledem na skutečnost, že se Česká republika v r. 2004 stala členem Evropských 

společenství je část práce věnována evropské právní úpravě. Evropská společenství 

i nynější Evropská unie považují ochranu spotřebitele za nezbytnou podmínku

úspěšného vybudování společného vnitřního trhu, který je chápán jako svoboda pohybu 

osob, zboží, služeb a kapitálu. Rozdílná právní úprava ochrany spotřebitele 

v jednotlivých členských státech společenství by mohla spotřebitele odradit od nákupu 

zboží nebo služeb v jiném členském státě. K překonání těchto rozdílů dochází 

postupnou harmonizací právních předpisů členských států. Tato harmonizace byla 

zpočátku prováděna jako harmonizace minimální a členské státy tak mohly přijmout 

nebo si ponechat takovou právní úpravu, která poskytovala spotřebiteli lepší ochranu 

než ochranu stanovenou harmonizující směrnicí. Z důvodu přetrvávajících významných 

rozdílů v právní úpravě ochrany spotřebitele nyní přijímané směrnice obsahují 

harmonizaci úplnou, od které se členské státy při transpozici směrnice nesmějí nijak 

odchýlit.

Důležitá je i existence orgánů, které dohlížejí na transparentnost a poctivost 

kapitálového trhu. V práci jsou proto zmíněny orgány vykonávající dohled jak v České 

republice, tak orgány vytvořené v souvislosti s finanční krizí 2008 až 2009 nově 

na úrovni Společenství. Pro srovnání jsou uvedeny tomu odpovídající orgány v USA.
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Důležitou věcí je nejen ochrana spotřebitelů prováděná orgány dohledu za účelem 

řádného fungování kapitálového trhu, které je zajištěno prostředky práva správního 

a případně i práva trestního, ale i ochrana majetku svěřeného osobám poskytujícím své 

služby na finančním trhu a podléhajícím dohledu. Tato ochrana je poskytována 

garančními fondy pro případ selhání těchto osob (např. banky, pojišťovny nebo 

obchodníci s cennými papíry). Pozornost je věnována garančním fondům v České 

republice i obdobné právní úpravě na úrovni Unie, např. směrnici 94/19/ES o systémech 

pojištění vkladů a na ni navazující směrnice 2005/1/ES a 2009/14/ES, které zvyšují 

limit náhrady pojištěných vkladů, nebo směrnice 97/9/ES o systémech pro odškodnění 

investorů. Dále je pojednáno o přípravě směrnice garančního fondu pojišťoven.

Pro srovnání je uvedena odpovídající ochrana poskytovaná investorům v USA 

tamějšími garančními fondy včetně rozsahu takové náhrady, a pro ilustraci jsou 

připojeny i informace několika brokerů o pojištění majetku investorů nad zákonem 

stanovené minimální meze. 

Česká národní banka dohlížením finančního trhu přispívá k jeho transparentnosti 

a stabilitě, a tím v konečném důsledku chrání i spotřebitele jako osoby využívající 

služeb poskytovaných osobami působícími na finančním trhu. S ohledem na to, 

že hlavním zájmem zde je řádné fungování finančního trhu, je České národní bance 

uložena i rozsáhlá povinnost mlčenlivosti.

Česká národní banka dohlíží jednak systém finančního trhu, který je tvořen 

osobami podnikajícími na finančním trhu a spotřebiteli resp. investory, a vzájemnými 

vztahy mezi těmito osobami, zároveň však má i chránit spotřebitele. Zvláštní otázkou, 

v současném českém právu řešenou jen nedostatečně, je vyřizování stížností na osoby 

podnikající na finančním trhu Českou národní bankou. Česká národní banka se tak jako 

orgán dohledu nachází v dvojí roli; jednak dohlíží finanční trh jako celek, jako systém, 

jednak by měla vyřizovat individuální stížnosti směřující proti osobám nad nimiž 

vykonává dohled. Stížnost tak na jednu stranu může představovat podnět pro provedení 

dohledu, na druhou stranu vyřízení stížnosti ve vztahu ke stěžovateli je s ohledem 

na zákonem uloženou povinnost mlčenlivost značně obtížné. Z tohoto důvodu 

by vyřizování individuálních stížností mělo být svěřeno jinému orgánu.

Důležitým prvkem ochrany spotřebitele na finančním trhu je nejen úroveň jeho 

znalostí o finančním trhu a o službách a produktech na tomto trhu nabízených, ale 
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i celkové právní prostředí, vnímání spravedlnosti a respekt k ostatním lidem. Právní 

úprava ochrany spotřebitele sama o sobě nepostačuje, pokud spotřebitel sám nemá 

zájem se chránit, nebo pokud dokonce jedná tak, že využití právem poskytnuté ochrany 

je komplikované, případně i nemožné.
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