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Úvod 

Obchodování s cennými papíry a finančními deriváty ovlivňuje všechny z nás. 

Pokud o tom někdo pochyboval, zajisté změnil názor po finanční krizi, s jejímiž 

důsledky se ekonomika dodnes vyrovnává. Finanční trhy dnes již nefungují izolovaně, 

ale jsou čím dál tím více propojeny, což vyžaduje mezinárodní spolupráci širokého 

okruhu organizací pro dosažení stabilních, transparentních a efektivních finančních trhů. 

Stanovení právního rámce pro operace na těchto trzích tedy představuje jeden ze 

základních stavebních kamenů pro uskutečnění těchto cílů, neboť právní jistota 

a důvěryhodnost zde hrají velmi podstatnou roli. Stejně jako je jedním ze znaků peněz 

to, že je lidé přijímají, protože věří, že je od nich lidé budou dále přijímat, je totéž 

i znakem cenných papírů a finančních derivátů.  

Téma mé diplomové práce Právní problematika operací s cennými papíry 

a finančními deriváty jsem si vybrala z toho důvodu, že se jedná o dynamicky se 

rozvíjející mezioborovou oblast, ve které je právě právní úprava velmi zajímavá 

a důležitá, neboť na tento vývoj musí pružně reagovat.  

Cílem této diplomové práce je analyzovat platnou právní úpravu cenných papírů 

a finančních derivátů, porovnat ji s úpravou účinnou před rekodifikací českého 

soukromého práva a přiblížit také fungování finančního trhu, na kterém dochází 

k operacím s cennými papíry a finančními deriváty, a to prostřednictvím analýzy 

regulace a dohledu nad kapitálovým trhem. K tomuto účelu v mé práci používám 

metodu analýzy a deskripce.  

Diplomová práce bude rozdělena do tří hlavních kapitol. V první kapitole se 

zaměřím na vymezení finančního trhu a jeho strukturu, blíže se pak budu zabývat 

kapitálovým trhem, který tvoří část finančního trhu. Pozornost bude věnována regulaci 

a dohledu nad kapitálovým trhem, a to z pohledu mezinárodního, evropského 

i vnitrostátního práva. V závěru této části se zaměřím na nejvýznamnějšího organizátora 

regulovaného trhu v České republice, tedy Burzu cenných papírů Praha. Tuto kapitolu 

jsem zařadila na začátek mé diplomové práce, neboť finanční trh představuje společný 

prostor pro obchodování s cennými papíry a finančními deriváty.  
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Druhá kapitola se bude věnovat vymezení pojmu cenných papírů a jejich třídění 

podle forem a druhů a podrobněji také akciím, jako jednomu z nejvýznamnějších druhů 

cenných papírů. V této kapitole také budu věnovat pozornost vydávání cenných papírů 

a úpravě nejdůležitější smluv, které se ve vztahu k cenným papírům uzavírají. Tato 

kapitola bude obsahovat i část o investičních nástrojích, které zahrnují cenné papíry 

i finanční deriváty.  

Třetí část bude definovat pojem finančních derivátů, bude se zabývat jejich 

funkcí a přibližovat hlavní typy finančních derivátů, jako jsou forwardy, futures, swapy 

a opční kontrakty, ze kterých pro analýzu vybere opce, warranty a opční instrumenty 

vytvářené řetězením opcí. Pozornost bude věnována i rámcovým smlouvám 

o obchodování na finančním trhu. 

V závěru bude shrnuta provedená analýza, dílčí závěry, ke kterým dospěji 

v rámci jednotlivých kapitol a návrhy de lege ferenda.  

Diplomová práce je dokončena k právnímu stavu ke dni 16. června 2014. 
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1 Finanční trh 

Ve fungující tržní ekonomice hraje finanční trh vedle trhu výrobních faktorů a trhu 

zboží a služeb velmi významnou roli, neboť napomáhá efektivnímu využití volných 

finančních prostředků. Na základě nabídky a poptávky zde totiž na dobrovolném 

smluvním základě v daném čase dochází k přerozdělování finančních prostředků od 

přebytkových jednotek, tedy subjektů s volnými finančními prostředky (investoři nebo 

věřitelé), k deficitním jednotkám, což jsou subjekty s nedostatkem finančních 

prostředků (zpravidla emitenti).
1
  

Investoři na finanční trh vstupují především s očekáváním, že budoucí hodnota 

jejich vložených finančních prostředků bude vyšší než ta současná, přičemž musí vedle 

kritéria výnosu také vyhodnotit likviditu a míru rizika. Samotný přesun finančních 

prostředků zajišťují bankovní a nebankovní zprostředkovatelé nebo poskytovatelé 

finančních služeb. Finanční trh plní vedle shromažďovací a alokační funkce také funkci 

determinace ceny, likvidity, uchovatele hodnot a depozitní funkci a umožňuje 

redistribuci a diverzifikaci rizika, realizaci vlastnických práv i redukci transakčních 

nákladů.
2
 Motivací subjektů ke vstupu na finanční trh je jednak změna kupní síly 

(likvidity), zajištění (hedging), spekulace a v neposlední řadě také arbitráž.  

I když právní předpisy pojem finanční trh používají, neobsahují jeho legální 

definici. Vzhledem k obtížnému vymezení pojmu finančního trhu a všech jeho 

právních i ekonomických aspektů to považuji za správné, neboť by i jeho široká 

definice mohla vést k výkladovým nejasnostem.  

Finanční trhy se v celém světě neustále rozvíjejí a obchodování na nich je stále 

rychlejší. Souvisí to mimo jiné s rozvojem výpočetní techniky, která umožňuje velmi 

rychlé a kvalitní zpracování velkého množství dat. Díky tomu jsou kladeny i vyšší 

nároky na subjekty finančního trhu, které s těmito daty musí umět pracovat, orientovat 

se v široké škále finančních instrumentů a umět se rychle a správně rozhodovat. 

Finanční trhy se postupně integrují a internacionalizují, čemuž napomáhá i harmonizace 

                                                 

1
 VESELÁ, Jitka. Investování na kapitálových trzích. 2., rozšířené a aktualizované vyd. Praha: Wolters 

Kluwer Česká republika, 2011, 792 s. ISBN 978-80-7357-647-9. s. 21.  
2
 POLOUČEK, Stanislav. Peníze, banky, finanční trhy. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2009, xviii, 414 s. 

Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-7400-152-9. s. 207-208.  
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regulace a dohledu nad finančním trhem nebo přijetí eura v případě některých států 

Evropy. Velký vliv má také zadlužování států, společností, ale i domácností, které vede 

k vydávání většího počtu investičních nástrojů, zároveň však také k vyššímu riziku 

poruch v alokaci finančních zdrojů.
3
  

1.1  Struktura finančního trhu 

Jelikož se finanční trh rozděluje na segmenty podle několika různých hledisek, 

uvedu alespoň některé z nich.  

Pokud dochází k prvotnímu prodeji právě emitovaného finančního instrumentu, 

jedná se o primární trh, který hraje důležitou roli v získávání finančního kapitálu. Pokud 

se s již dříve emitovaným finančním instrumentem obchoduje opětovně, jedná se 

o sekundární trh, jehož hlavní úlohou je především zajištění likvidity pro investory. 

Samotný sekundární trh je možné dále rozdělit na organizovaný a neorganizovaný trh. 

Na organizovaném trhu se obchoduje podle účinných právních předpisů a může 

fungovat jako burzovní nebo mimoburzovní trh, zatímco neorganizovaný trh
4
 není řízen 

žádným subjektem.
5
 Primární i sekundární trh se může dále dělit na veřejný a neveřejný 

trh.  

Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „ZPKT“ nebo „zákon o podnikání na kapitálovém trhu“), používá 

pojem regulovaný trh, který definuje v § 55 odst. 1 jako „trh s investičními nástroji 

organizovaný organizátorem regulovaného trhu v souladu s povolením České národní 

banky, na kterém se obchoduje pravidelně a který má stanovena pravidla pro přijímání 

investičních nástrojů k obchodování na regulovaném trhu, pravidla obchodování na 

regulovaném trhu a pravidla přístupu na regulovaný trh, která jsou v souladu s tímto 

zákonem“. Organizátorem regulovaného trhu může být podle § 37 zákona o podnikání 

na kapitálovém trhu pouze právnická osoba s povolením České národní banky. Počet 

organizátorů tedy není předem omezen. V České republice jsou v současné době tři 

                                                 
3
 REJNUŠ, Oldřich. Finanční trhy. 3., rozšířené vyd. Ostrava: Key Publishing, 2011, 689 s. Ekonomie 

(Key Publishing). ISBN 978-80-7418-128-3. s. 668.  
4
 Označován také jako OTC trh (over-the-counter market, trh přes přepážku).  

5
 VESELÁ, Jitka. Investování na kapitálových trzích. 2., rozšířené a aktualizované vyd. Praha: Wolters 

Kluwer Česká republika, 2011, 792 s. ISBN 978-80-7357-647-9. s. 29-30.  
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organizátoři regulovaného trhu, a to Burza cenných papírů Praha, a.s. (dále jen „Burza 

cenných papírů Praha“ nebo „BCPP“) od roku 1992 (podrobněji v samostatné 

kapitole), RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s. (dále jen „RM-SYSTÉM“) 

od roku 1993 a nejnovější organizátor regulovaného trhu s názvem POWER 

EXCHANGE CENTRAL EUROPE a.s. od roku 2009 (dále jen „PXE“).
6
 Na trhu PXE 

se obchoduje s elektrickou energií s místem dodání v České republice, Slovensku 

a Maďarsku nebo nově dochází i k obchodování s plynem.
7
 Takový počet 

organizátorů je dán na jedné straně administrativní a regulační bariérou a také 

kapitálovou náročností vstupu na trh, na druhé straně je ovlivněn i velikostí trhu 

a možností investorů investovat téměř kdekoli ve světě. Myslím si, že by větší počet 

organizátorů na českém trhu ani nebyl žádoucí, neboť by tak docházelo k tříštění 

likvidity trhu.  

  

                                                 
6
 Seznam subjektů v sestavě ke dni. Česká národní banka [online]. [cit. 2014-06-11]. Dostupné z: 

https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB33.SUBJECTS_COUNTS_DETAIL?p_lang=cz&p_DATUM=

15.06.2014&p_ses_idx=52.  
7
 Co je PXE? - Power Exchange Central Europe, a.s. Power Exchange Central Europe, a. s. [online]. [cit. 

2014-06-11]. Dostupné z: http://www.pxe.cz/dokument.aspx?k=Co-Je-PXE.  

https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB33.SUBJECTS_COUNTS_DETAIL?p_lang=cz&p_DATUM=15.06.2014&p_ses_idx=52
https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB33.SUBJECTS_COUNTS_DETAIL?p_lang=cz&p_DATUM=15.06.2014&p_ses_idx=52
http://www.pxe.cz/dokument.aspx?k=Co-Je-PXE
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1 Objem obchodů s akciemi na burze RM-SYSTÉM (v mil. Kč)
8
 

 

 

RM-SYSTÉM se zaměřuje především na drobné a střední investory a obchoduje se 

zde hlavně s akciemi, ale i s dluhopisy. Jak jde vidět z výše zobrazeného grafu, objem 

obchodů s akciemi dosáhl vrcholu v roce 2009, což je spojeno především s transformací 

RM-SYSTÉMU z mimoburzovního trhu na klasickou burzu. Po roce 2011 ale objem 

obchodů stále klesá a podle zatím dostupných dat za rok 2014 (tedy za dosavadní 

polovinu roku) nepředpokládám, že by se tento trend měl změnit. Jedním z důvodů 

tohoto vývoje může být obava investorů z budoucnosti eura.  

Podle předmětu obchodování se finanční trh dělí na dluhový trh, tedy trh 

s dluhovými finančními nástroji, akciový trh, na kterém se obchoduje s kapitálovými 

finančními nástroji, dále komoditní trh a také devizový trh, kde dochází k obchodování 

s dluhovými a kapitálovými finančními nástroji i komoditami, avšak v cizích měnách.
9
  

Z hlediska splatnosti obchodovaných finančních instrumentů se finanční trh člení na 

peněžní trh a kapitálový trh. Peněžní trh je trhem finančních instrumentů se splatností 

                                                 
8
 Vlastní graf na základě dat dostupných z: Objem obchodů. RM-SYSTÉM česká burza cenných papírů 

[online]. [cit. 2014-06-15]. Dostupné z: http://www.rmsystem.cz/vysledky/objemy-obchodu.  
9
 JÍLEK, Josef. Finanční trhy a investování. 1. vyd. Praha: Grada, 2009, 648 s. Beckovy ekonomické 

učebnice. ISBN 978-80-247-1653-4. s. 63.  
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do jednoho roku, proto se zde řadí především krátkodobé cenné papíry, např. v podobě 

pokladničních poukázek, depozitních certifikátů nebo směnek. V širokém pojetí se do 

peněžního trhu řadí i půjčky, úvěry a vklady se splatností do jednoho roku.
10

 Na 

kapitálovém trhu se naopak obchoduje s finančními instrumenty se splatností delší než 

jeden rok, tedy především s dluhopisy, bankovními a hypotečními úvěry, hypotečními 

zástavními listy, finančními deriváty nebo akciemi a podílovými listy, které splatnost 

stanovenou vůbec nemají.
11

  

Finanční trh se může dále členit na promptní a termínový. Pokud jsou obchody 

s finančními instrumenty vypořádány okamžitě (většinou do tří pracovních dnů), jedná 

se o promptní trh. Na termínovém trhu jsou naopak obchodovány finanční instrumenty 

(např. finanční deriváty) s dodáním v budoucnosti.  

Obecně tedy na finančním trhu dochází k obchodování s finančními instrumenty, 

což jsou abstraktní nástroje představující určitá majetková práva.  

1.2 Kapitálový trh 

Kapitálový trh je charakterizován jako „systém institucí a instrumentů zajišťujících 

pohyb střednědobého a dlouhodobého kapitálu mezi ekonomickými subjekty 

prostřednictvím různých forem cenných papírů“
12

. Stejně jako neexistuje zákonná 

definice finančního trhu, neobsahují právní předpisy ani vymezení kapitálového trhu. 

Na úpravu kapitálového trhu se vztahuje především zákon o podnikání na kapitálovém 

trhu, který upravuje poskytování služeb v oblasti kapitálového trhu a jeho ochranu
13

, 

a zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „ZDKT“ nebo „zákon o dohledu v oblasti kapitálového trhu“), 

který řeší působnost a pravomoc České národní banky při výkonu dohledu nad 

kapitálovým trhem a stanovuje některá práva a povinnosti subjektů působících na tomto 

trhu
14

. Z vymezení investičních nástrojů v zákoně o podnikání na kapitálovém trhu 

                                                 
10

 BAKEŠ, Milan. Finanční právo. 6. upravené vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 549 s. Právnické učebnice. 

ISBN 978-80-7400-440-7. s. 103.  
11

 BAKEŠ, Milan. Finanční právo. 6. upravené vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 549 s. Právnické učebnice. 

ISBN 978-80-7400-440-7. s. 104.  
12

 DĚDIČ, Jan. Právo v podnikání. 1. vyd. Praha: Prospektrum, 2000, 546 s. ISBN 80-717-5084-0. s 201.  
13

 § 1 odst. 1 ZPKT.  
14

 § 1 ZDKT.  
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vyplývá, že se na kapitálovém trhu obchodují nejen finanční nástroje se splatností delší 

než jeden rok, jak by se mohlo zdát z výše uvedeného vymezení kapitálového trhu 

v literatuře, ale že se zákon vztahuje i na peněžní trh, když do investičních nástrojů 

zahrnuje nástroje peněžního trhu
15

, které vymezuje jako nástroje, se kterými se na tomto 

trhu obvykle obchoduje a které mají kdykoli přesně určitelnou hodnotu
16

.  

 I kapitálový trh se dělí na trh primární a sekundární, organizovaný (v podobě 

burzovního nebo mimoburzovního trhu) a neorganizovaný trh, promptní a termínový 

trh.  

1.3 Regulace a dohled nad kapitálovým trhem 

Obchodování na kapitálovém trhu je ovlivněno mnoha faktory, ať už se jedná 

o ekonomické, politické, sociální, geografické nebo demografické faktory a události, ale 

i psychologické prvky. Navíc se denní objem obchodů na kapitálovém trhu pohybuje 

v miliardách korun. Regulace a dohled nad kapitálovým trhem by podle mého 

názoru měla především představovat oporu pro budování důvěryhodnosti 

a transparentnosti kapitálového trhu a poskytovat právní rámec pro korektní 

obchodování a napomáhat stabilitě regulovaných subjektů. Finanční instrumenty 

obchodované na kapitálovém trhu procházejí dynamickým vývojem, vytvářejí se 

nové a často velmi komplikované a sofistikované finanční deriváty. Proto si 

myslím, že je jen dobře, pokud jsou na subjekty kapitálového trhu kladeny vysoké 

nároky, ať už z hlediska odbornosti, odpovědnosti či technického zázemí. Spíše než 

detailní úpravu a snahu o postihnutí všech instrumentů a situací by tak regulace 

měla obsahovat obecnou úpravu, díky které bude možné pružně reagovat na 

změny probíhající na kapitálovém trhu.  

Regulací a dohledem nad kapitálovým trhem se zabývá mezinárodní právo, 

evropské právo a samozřejmě je tato problematika řešena i českými právními předpisy. 

Vzhledem k tomu, že je český právní řád v oblasti kapitálových trhů ve velké míře 

ovlivněn evropským právem, zařadila jsem obě tyto oblasti do jedné kapitoly.  

                                                 
15

 § 3 odst. 1 písm. c) ZPKT.  
16

 § 3 odst. 4 ZPKT.  
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1.3.1 Mezinárodní právo 

Regulace kapitálového trhu je částečně obsažena i v mezinárodním právu. Jde 

především o ustanovení Světové obchodní organizace (World Trade Organization, 

WTO), Všeobecné dohody o obchodu a službách (General Agreement on Trade in 

Services, GATS) a Mezinárodní organizace sdružující komise pro cenné papíry 

(International Organization of Securities Commissions, IOSCO).  

1.3.2 Právo Evropské unie a vnitrostátní právo České republiky 

Regulace kapitálového trhu je podle § 4 odst. 1 a 2 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení 

ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve 

znění pozdějších předpisů, v kompetenci Ministerstva financí České republiky. Podle 

zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon o ČNB“), je Česká národní banka orgánem vykonávajícím dohled nad 

finančním trhem.
17

 Výkon dohledu spočívá v kontrole dodržování a naplňování zákazů 

a pravidel stanovených v rámci regulace, včetně vyvozování důsledků z jejich porušení. 

Samotný dohled nad kapitálovým trhem je upraven v zákoně o dohledu v oblasti 

kapitálového trhu. Podle jeho § 2 „Česká národní banka při výkonu dohledu nad 

kapitálovým trhem posiluje důvěru investorů a emitentů investičních nástrojů 

v kapitálový trh zejména tím, že přispívá k ochraně investorů a rozvoji kapitálového 

trhu a podporuje osvětu v této oblasti“. Česká národní banka vykonává dohled nad 

kapitálovým trhem i v rozsahu stanoveným zákonem o podnikání na kapitálovém trhu, 

zákonem č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen 

„zákon o investičních společnostech a investičních fondech“ nebo „ZISIF“), 

zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 

o dluhopisech“ nebo „DlhZ“), zákonem č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se 

státním příspěvkem, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 21/1992 Sb., o bankách, 

ve znění pozdějších předpisů nebo vyhláškou č. 23/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, 

spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry. Česká národní banka 

svou činnost v oblasti dohledu popisuje jako „podporu zdravého rozvoje 

a transparentnosti kapitálového trhu, tržní disciplíny a konkurenceschopnosti 

                                                 
17

 § 1 odst. 1 zákona o ČNB.  
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poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu, předcházení systémovým krizím, podporu 

emisních aktivit, ochranu investorů a klientů a posilování důvěry veřejnosti v kapitálový 

trh“.
18

  

Evropské právo má na finanční trh a jeho regulaci především v posledních letech 

stále větší vliv. Základ položil v roce 1999 akční plán pro finanční služby (Financial 

Services Action Plan, FSAP). Mezi jeho hlavní cíle patří zajištění jednotného trhu 

s cennými papíry a deriváty, odstranění překážek integrace kapitálového trhu, zajištění 

právního rámce pro přeshraniční transakce, transparentnost, vyvážená ochrana 

spotřebitele apod.
19

  

Ještě než se začnu zabývat tím, jak právo Evropské unie ovlivnilo český právní řád, 

chtěla bych stručně nastínit výkon dohledu v Evropské unii. Evropský systém 

finančního dohledu (European System of Financial Supervisors, ESFS) byl zřízen jako 

decentralizovaná systém, který sestává z mikroobezřetnostního a makroobezřetnostního 

dohledu. Mikroobezřetnostní dohled, tedy dohled nad jednotlivými institucemi, 

vykonávají na evropské úrovni evropské orgány dohledu. Průběžný dohled je prováděn 

vnitrostátními institucemi. Mezi evropské orgány dohledu se řadí Evropský orgán pro 

bankovnictví (European Banking Authority, EBA) zřízeny nařízením (EU) 

č. 1022/2013; Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění 

(European Insurance and Occupational Pensions Authority, EIOPA), který byl založen 

nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 a Evropský orgán pro 

cenné papíry a trhy (European Securities and Markets Authority, dále jen „ESMA“), 

založený nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 1095/2010 ze 

dne 24. listopadu 2010. Makroobezřetnostní dohled vykonává Evropská rada pro 

systémová rizika (European Systemic Risk Board, ESRB).
20

 

Jak tedy právo Evropské unie ovlivňuje české právo? Zákon o podnikání na 

kapitálovém trhu transponoval do právního řádu České republiky významnou směrnici 

                                                 
18

 Regulace a dohled nad kapitálovým trhem. In: Česká národní banka [online]. [cit. 2014-06-10]. 

Dostupné z: 

http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/postaveni_dohledu/kapitalovy_trh.  
19

 Financial Services Action Plan (FSAP). In: Europa.eu [online]. [cit. 2014-06-08]. Dostupné z: 

http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/single_market_services/financial_services_genera

l_framework/l24210_en.htm.  
20

 Evropský systém finančního dohledu (ESFS). Evropský parlament [online]. [cit. 2014-06-11]. 

Dostupné z: http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/cs/displayFtu.html?ftuId=FTU_3.2.5.html.  

http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/postaveni_dohledu/kapitalovy_trh
http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/single_market_services/financial_services_general_framework/l24210_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/single_market_services/financial_services_general_framework/l24210_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/cs/displayFtu.html?ftuId=FTU_3.2.5.html
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Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES o trzích s finančními nástroji, ze 

dne 21. dubna 2004 (Markets in Financial Instruments Directive, dále jen „MiFID“). 

Spolu s navazující prováděcí úpravou směřovalo přijetí MiFID ke zvýšení 

transparentnosti finančního trhu a zvýšení ochrany investorů. Došlo tak např. 

k převedení investičního poradenství pod hlavní investiční služby (původně patřilo pod 

doplňkové služby), zařazení komoditních, exotických a devizových derivátů mezi 

finanční nástroje, dále bylo pro sjednocení transakcí s finančními nástroji zavedeno 

provozování mnohostranných systémů obchodování (Multilateral Trading Facility, dále 

jen „MTF“)
21

, byla stanovena pravidla pro jednání se zákazníky, kteří byli nově 

rozděleni na profesionální a neprofesionální, a pravidla pro provádění pokynů zákazníka 

za nejlepších podmínek apod.
22

 Sjednocení finančního trhu také napomohlo stanovení 

podmínek pro jednotný evropský pas, na základě kterého mohou subjekty poskytovat 

investiční služby ve všech členských státech Evropské unie.  

Směrnice byla několikrát novelizována, nejvýznamnější změnou je tzv. MiFID II, 

jejíž znění dne 13. května 2014 schválila Rada. Legislativním procesem prošlo 

i nařízení o trzích s finančními nástroji, které směrnici přímo provádí (Markets in 

Financial Instruments Regulation, dále jen „MiFIR“). Většina částí nové směrnice 

a nařízení nabude účinnosti třicet měsíců od platnosti.
23

 Cílem nové úpravy je zajistit 

transparentnost všech obchodních míst a snížení rizikovosti mimoburzovních obchodů. 

Regulace se tedy rozšířila i na dosud neregulované organizované platformy včetně nové 

obchodní platformy pro obchodování investičních nástrojů, tzv. organizovaná tržní 

zařízení (Organized Trading Facility, dále jen „OTF“).
24

 Tím, že se MiFID II vztahuje 

i na OTF, který je určen pro dluhopisy, strukturované finanční produkty, emisní 

povolenky a deriváty, tedy velmi široce vymezenou kategorii, by mělo dojít k regulaci 

                                                 
21

 Na BCPP byl MTF zaveden od 1. prosince 2008 jako neregulovaný trh, na kterém jsou podmínky 

přijetí a obchodování stanoveny jen burzou.  
22

 Na základě čl. 3, 4, 6, 31 a 33 preambule MiFID.  
23

 Markets in financial instruments: Council adopts new rules. In: Consilium [online]. [cit. 2014-06-07]. 

Dostupné z: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/142575.pdf.  
24

 Pozměňovací návrhy přijaté Evropským parlamentem ze dne 26. října 2012 k návrhu směrnice 

Evropského parlamentu a Rady o trzích finančních nástrojů. In: EUR-Lex [online]. [cit. 2014-06-08]. 

Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012AP0406&qid=1402205828797&from=EN.  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/142575.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012AP0406&qid=1402205828797&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012AP0406&qid=1402205828797&from=EN
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všech organizovaných finančních trhů.
25

 Regulaci a informační povinnosti budou dále 

podléhat obchodníci, kteří využívají vysokofrekvenční algoritmické obchodování, a to 

z důvodu hrozícího systematického rizika.
26

  

Na trh s OTC deriváty se zaměřuje nařízení Evropského parlamentu a Rady 

č. 648/2004 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách 

a registrech obchodních údajů (European Market Infrastructure Regulation, dále jen 

„EMIR“). EMIR zakotvuje povinnost vypořádání prostřednictvím autorizovaných 

clearingových center pro více druhů OTC derivátů.
27

 Typy derivátových smluv 

podléhajících povinnosti clearingu stanovuje ESMA na základě regulačních 

technických norem.
28

 Derivátové smlouvy, které nebudou podléhat povinnosti 

clearingu, budou muset splňovat alespoň minimální požadavky na řízení rizik. Smluvní 

strany budou mít povinnost zajistit, aby byly používány vhodné postupy a systémy 

nejen pro měření a sledování operačních a úvěrových rizik, ale i pro jejich zmírnění.
29

 

Mezi předepsané požadavky patří včasné potvrzení podmínek derivátového OTC 

kontraktu a dále spolehlivé, odolné a kontrolovatelné standardizované procesy pro 

srovnávání portfolií, řízení souvisejících rizik, předcházení a řešení sporů protistran 

a sledování dosud nevypořádaných derivátových smluv.
30

 Smluvní strany a ústřední 

protistrany musí poskytnout údaje registru obchodních údajů o uzavřených derivátových 

smlouvách, o jejich změnách a ukončení.
31

  

Finanční trh je regulován mnoho dalších směrnic a nařízení Evropské unie, uvedu na 

tomto místě alespoň některé z nich. Jedná se o směrnici Evropského parlamentu 

                                                 
25

 Pozměňovací návrhy přijaté Evropským parlamentem dne 26. října 2012 k návrhu nařízení Evropského 

parlamentu a Rady o trzích finančních nástrojů. In: EUR-Lex [online]. [cit. 2014-06-08]. Dostupné z: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012AP0407&from=EN. Čl. 7 

Preambule.  
26

 Directive on markets in financial instruments. In: Consilium [online]. [cit. 2014-06-07]. Dostupné 

z:http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=PE%2023%202014%20INIT; SUCHÁ, Anna. 

Návrh nové evropské legislativy o trzích finančních nástrojů. In: EPRAVO.CZ [online]. [cit. 2014-06-07]. 

Dostupné z: http://www.epravo.cz/top/clanky/navrh-nove-evropske-legislativy-o-trzich-financnich-

nastroju-79554.html; MIKULA, Ondřej. MiFID II. In: Patria Online [online]. [cit. 2014-06-07]. 

Dostupné z: http://www.patria.cz/pravo/2637103/mifid-ii-co-prinese-update-smernice-o-trzich-

financnich-nastroju.html.  
27

 Čl. 5 EMIR.  
28

 Čl. 16 preambule a Čl. 4 EMIR.  
29

 Čl. 11 EMIR.  
30

 Čl. 11 EMIR.  
31

 Čl. 9 EMIR.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012AP0407&from=EN
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=PE%2023%202014%20INIT
http://www.epravo.cz/top/clanky/navrh-nove-evropske-legislativy-o-trzich-financnich-nastroju-79554.html
http://www.epravo.cz/top/clanky/navrh-nove-evropske-legislativy-o-trzich-financnich-nastroju-79554.html
http://www.patria.cz/pravo/2637103/mifid-ii-co-prinese-update-smernice-o-trzich-financnich-nastroju.html
http://www.patria.cz/pravo/2637103/mifid-ii-co-prinese-update-smernice-o-trzich-financnich-nastroju.html
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a Rady 2003/6/ES ze dne 28. ledna 2003 o obchodování zasvěcených osob a manipulaci 

s trhem (Market Abuse Directive, MAD), která upravuje zneužívání důvěrných 

informací pro zmanipulování cen finančních nástrojů nebo šíření nesprávných nebo 

zavádějících informací. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES ze 

dne 4. listopadu 2003 o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo 

přijetí cenných papírů k obchodování (Prospectus Directive, PD) upravuje náležitosti 

prospektu, jeho uveřejnění a zavedení systému jediného schvalování prospektů. Tato 

směrnice byla také transponována do zákona o podnikání na kapitálovém trhu. 

Informační povinnosti a kontroly klientů a podezřelých transakcí jako ochranu proti 

zneužívání finančního trhu k praní špinavých peněz a financování terorismu založila 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES ze dne 26. října 2005 

o předcházení zneužití finančního systému k praní špinavých peněz a financování 

terorismu (Anti Money Laundering, AML). Jako reakce na finanční krizi bylo přijato 

nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1060/2009 ze dne 16. září 2009 

o ratingových agenturách. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES ze 

dne 15. prosince 2004 o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací 

o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu 

(Transparency Directive, TD) zakotvuje informační povinnost pro emitenty pro 

zaručení ochrany investorů. Jako poslední uvedu ještě směrnici Evropského parlamentu 

a Rady 2007/36/ES ze dne 11. července 2007 o výkonu některých práv akcionářů ve 

společnostech s kótovanými akciemi, která stanovuje požadavky na výkon práv 

spojených s těmito akciemi. 

Podrobněji se ještě zaměřím na oblast regulace kolektivního investování, ve které 

byly vydány jedny z prvních směrnic pro harmonizaci fondů kolektivního investování 

mezi členskými státy Evropské unie již v roce 1985. Směrnice umožňovaly přeshraniční 

činnost na základě jednotného evropského pasu (Directive on the coordination of laws, 

regulations and administrative provisions relating to Undertakings for Collective 

Investment in Transferable Securities – tzv. UCITS I).
32

 Připravená novelizace 

(tzv. UCITS II) nebyla v roce 1995 přijata, ale začalo se pracovat na dalším návrhu. Od 

roku 2002 platila nová směrnice označovaná jako UCITS III, která se snažila 

                                                 
32

 Směrnice Rady 85/611/EHS ze dne 20. prosince 1985 o koordinaci právních a správních předpisů 

týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů.  
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o harmonizaci a rozvoj fondů kolektivního investování, když umožnila investování do 

derivátů nejen pro zajištění portfolia fondu, ale za určitých podmínek i obecné 

investování do derivátů.
33

 Zároveň došlo k zakotvení vyšších nároků na kapitálovou 

přiměřenost investičních společností. Následovaly další přípravy změn a v roce 2009 

byla přijata další směrnice, tzv. UCITS IV.
34

 Doplnění regulace představovala 

i směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 

o správcích alternativních investičních fondů (Directive on Alternative Investment Fund 

Managers, dále jen „AIFMD“). Vývoj se ale nezastavil ani tady a legislativním 

procesem právě prochází návrh další směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2012/0168(COD) (dále jen „UCITS V“), který mění UCITS IV i AIFMD.  

Směrnice UCITS I, III, IV a V byly transponovány do zákona o investičních 

společnostech a investičních fondech, který nahradil zákon č. 189/2004 Sb., 

o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů.  

Mezi investiční fondy se nyní řadí fondy kolektivního investování a fondy 

kvalifikovaných investorů.  

Fondy kolektivního investování se dělí na standardní fondy, které podléhají režimu 

UCITS (proto jsou také někdy označovány jako UCITS fondy), a speciální fondy, které 

nesplňují požadavky UCITS (označovány jako non-UCITS fondy). Fondy kolektivního 

investování jsou právnickou osobu nebo podílovým či svěřenským fondem, který 

shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti, k čemuž dochází na základě vydávání 

akcií a podílových listů. Tyto prostředky dále investuje na principu rozložení rizika.  

Fondy kvalifikovaných investorů shromažďují peněžní prostředky od 

kvalifikovaných investorů a dále je investují. Kvalifikovaný investor je definován § 272 

zákona o investičních společnostech a investičních fondech a obecně lze říci, že je jím 

osoba, která má odborné znalosti fungování kolektivního investování a kapitálových 

trhů nebo se předpokládá, že je má.  

                                                 
33

 UCITS III tvoří směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2001/107/ES ze dne 21. ledna 2002 

(Management Directive – Řídící směrnice) a směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2001/108/ES ze 

dne 21. ledna 2002 (Product Directive – Produktová směrnice).  
34

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních 

a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů 

(dále jen „UCITS IV“).  
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Byla zavedena funkce administrátora fondu (u standardních fondů musí být 

obhospodařovatel zároveň administrátorem fondu) a funkce depozitáře při založení 

investičního fondu, a dále také funkce hlavního podpůrce. Pokud je funkce 

obhospodařovatele a administrátora oddělena, do působnosti obhospodařovatele spadá 

obhospodařování majetku fondu a řízení s tím spojených rizik. Úkolem administrátora 

fondu jsou účetní, daňové a právní služby, marketing a plnění informačních povinností 

stanovených zákonem.  

Novinkou v českém právním řádu je možnost založení akciové společnosti 

s proměnným základním kapitálem (SICAV), komanditní společnost na investiční listy 

(SICAR) nebo svěřenský fond.  

Akciová společnost s proměnným základním kapitálem
35

 má tu výhodu, že může 

bez administrativní zátěže jednoduše zvyšovat nebo snižovat výši základního kapitálu. 

Je to dáno tím, že jsou vydávány dva typy akcií – zakladatelské akcie, které odpovídají 

akciím v běžné akciové společnosti, jsou s nimi spojena stejná práva a povinnosti, 

a investiční akcie, které jsou vydávány podle zájmu investorů.
36

 Zákon také umožňuje 

tvorbu podfondů, které jsou účetně odděleny a mají vlastní investiční strategii.  

Komanditní společnost na investiční listy
37

 je možné založit pouze pro fond 

kvalifikovaných investorů. Pouze jeden společník (komplementář) ručí za dluhy 

společnosti neomezeně, ostatní společníci (komanditisté) ručí za dluhy společnosti 

omezeně a jejich podíly jsou představovány právě investičními listy. 

Svěřenský fond
38

 se vytváří na základě smlouvy, může mít více zakladatelů a má 

jednoho správce.  

Z nastíněného přehledu těch nejdůležitějších evropských právních předpisů 

z oblasti regulace a dohledu kapitálového trhu vyplývá, že se jedná o značně 

širokou materii, což odpovídá složitosti a propojenosti samotného finančního trhu. 

                                                 
35

 § 154 až § 157 ZISIF.  
36

 MIKULA, Ondřej. SICAV: v zahraničí známá struktura kolektivního investování u nás bude poprvé. 

In: Patria Online [online]. [cit. 2014-06-11]. Dostupné z: https://www.patria.cz/pravo/2363348/sicav-v-

zahranici-znama-struktura-kolektivniho-investovani-u-nas-bude-poprve.html.  
37

 § 170 až § 182 ZISIF.  
38

 § 148 až § 153 ZISIF. 

https://www.patria.cz/pravo/2363348/sicav-v-zahranici-znama-struktura-kolektivniho-investovani-u-nas-bude-poprve.html
https://www.patria.cz/pravo/2363348/sicav-v-zahranici-znama-struktura-kolektivniho-investovani-u-nas-bude-poprve.html
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Ačkoliv je i úprava kapitálového trhu v českém právním řádu rozsáhlá, 

nedomnívám se, že by byla neúměrně nepřehledná nebo nesrozumitelná. 

1.3.3 Burza cenných papírů Praha 

Burza cenných papírů Praha je nejvýznamnějším regulovaným trhem v České 

republice. Investiční instrumenty jsou zde obchodovány na základě přesně stanovených 

podmínek, které definují i subjekty s přístupem na burzu a postupy a techniky 

obchodování. Po znovuotevření a prvních obchodech v roce 1993 navázala burza na 

svou činnost, kterou zahájila již roku 1871.
39

 Burza cenných papíru Praha je členem 

Federace evropských burz (Federation of European Securities Exchanges, FESE) 

a spolu s Burzou cenných papírů Vídeň (Wiener Börse), Burzou cenných papírů 

Budapešť (Budapesti Értéktőzsde) a Burzou cenných papírů Lublaň (Ljubljanska borza) 

tvoří skupinu CEE Stock Exchange Group (dále jen „CEESEG“), která je největší 

skupinou burz ve střední a východní Evropě.  

Burza cenných papírů Praha je elektronickou burzou a funguje na členském 

principu. Členem burzy se může podle § 63 zákona o podnikání na kapitálovém trhu stát 

pouze licencovaný obchodník s cennými papíry nebo zahraniční osoba s povolením 

zahraničního orgánu dohledu k poskytování investičních služeb, případně jiná osoba 

splňující náležité podmínky. Burza cenných papírů Praha má nyní 18 členů a mezi další 

osoby oprávněné obchodovat na burze patří Česká národní banka a Ministerstvo financí 

České republiky.
40

  

Nejvyšší orgánem Burzy cenných papírů Praha jako akciové společnosti je valná 

hromada. Statutárním orgánem je burzovní komora, která má v současnosti šest členů. 

Kromě toho, že řídí činnost burzy, může také zakládat dočasné burzovní výbory. 

V současnosti jde o Burzovní výbor pro členské otázky, Burzovní výbor pro kótaci 

                                                 
39

 Profil burzy - Burza cenných papírů Praha, a.s. Burza cenných papírů Praha, a. s. [online]. [cit. 2014-

06-11]. Dostupné z: http://www.bcpp.cz/dokument.aspx?k=Profil-Burzy.  
40

 Seznam členů burzy - Burza cenných papírů Praha, a.s. Burza cenných papírů Praha, a. s. [online]. [cit. 

2014-06-11]. Dostupné z: http://www.bcpp.cz/Clenove-Burzy/#SeznamClenuBurzy.  

http://www.bcpp.cz/dokument.aspx?k=Profil-Burzy
http://www.bcpp.cz/Clenove-Burzy/#SeznamClenuBurzy
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a Burzovní výbor pro burzovní obchody. Dalším orgánem je dozorčí rada, která dohlíží 

na výkon působnosti burzovní komory a na uskutečňování činnosti burzy.
41

  

Vedle akcií a dluhopisu se na burze od roku 2006 obchodují investiční certifikáty, 

futures a warranty. K obchodování dochází na několika oddělených trzích, které se 

rozdělují na regulované a neregulované trhy. Regulované trhy se dále dělí na oficiální 

trh, na kterém se obchodují nejkvalitnější a nejlikvidnější cenné papíry (jedná se o trh 

ve smyslu § 65 zákona o podnikání na kapitálovém trhu), a na regulovaný trh ve 

smyslu § 56 zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Na těchto trzích se obchodují 

akcie, dluhové cenné papíry a strukturované produkty. Největší a nejprestižnější emise 

akcií českých i zahraničních společností se obchodují na trhu zvaném Prime Market, 

s ostatními akciemi se obchoduje na trhu s názvem Standard Market. Mezi dluhové 

cenné papíry obchodované na Burze cenných papírů Praha se řadí státní a municipální 

dluhopisy, podnikové dluhopisy nebo finanční dluhopisy a ostatní dluhové cenné 

papíry. Podle podmínek, které akcie a dluhopisy splňují, se tedy obchodují na oficiálním 

nebo regulovaném trhu. Ostatní dluhové cenné papíry a strukturované produkty se 

obchodují pouze na regulovaném trhu a řadí se zde investiční certifikáty, warranty 

a fondy kolektivního investování (tzv. ETF).
42

 

Vedle těchto dvou regulovaných trhů Burza cenných papírů Praha provozuje 

i neregulovaný trh zvaný START, který nahradil MTF trh. Tento trh je vyhrazen pro 

obchodování s akciemi, dluhovými cennými papíry i strukturovanými produkty pro 

malé a střední společnosti. Tento trh podléhá pouze regulaci ze strany samotné Burzy 

cenných papírů Praha a jeho pravidla jsou nastavena tak, aby i menší investoři měli 

jednoduchý a rychlý přístup ke kapitálu na dostatečně likvidním trhu.
43

 

Na následujícím grafu lze vidět, že objem obchodů na Burze cenných papírů Praha 

dosáhl nejvyšší hodnoty v roce 2005, čemuž se ještě přiblížil v roce 2007, ale od té 

doby objem obchodů neustále klesá. Podobný trend byl vidět i na grafu objemu 

                                                 
41

 Orgány a struktura burzy - Burza cenných papírů Praha, a.s. Burza cenných papírů v Praze, a.s. 

[online]. [cit. 2014-06-11]. Dostupné z: http://www.bcpp.cz/Dokument.aspx?k=Profil-Burzy-

Struktura#bk.  
42

 Schéma trhu - Burza cenných papírů Praha, a.s. Burza cenných papírů Praha, a.s. [online]. [cit. 2014-

06-11]. Dostupné z: http://www.pse.cz/dokument.aspx?k=Schema-Trhu.  
43

 START nový trh pro malé a střední firmy - Burza cenných papírů Praha, a.s. Burza cenných papírů v 

Praze, a.s. [online]. [cit. 2014-06-11]. Dostupné z: http://www.pse.cz/dokument.aspx?k=Start.  

http://www.bcpp.cz/Dokument.aspx?k=Profil-Burzy-Struktura#bk
http://www.bcpp.cz/Dokument.aspx?k=Profil-Burzy-Struktura#bk
http://www.pse.cz/dokument.aspx?k=Schema-Trhu
http://www.pse.cz/dokument.aspx?k=Start
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obchodů s akciemi v RM-SYSTÉMU, avšak až o čtyři roky později. Důvodem poklesu 

je pravděpodobně dán vývojem ekonomiky a nedostatkem nových emisí, které by byly 

pro investory zajímavé.  

 

2 Objem obchodů s akciemi na BCPP (v mil. Kč)
44

 

 

 

 

Burza cenných papírů Praha se snaží i přes pokles objemu obchodů o co 

nejatraktivnější prostředí pro investory. Příkladem může být zavedení obchodování na 

trhu START, obchodování na novém obchodním systému XETRA v rámci celé skupiny 

nebo zkrácení času vypořádání obchodů na čas T+2 od 6. října 2014 (což odpovídá 

i novému požadavku, který vyplývá z nařízení Evropského parlamentu a rady o zlepšení 

                                                 
44

 Vlastní graf na základě dat z: Ročenka 2013. Burza cenných papírů v Praze, a.s. [online]. [cit. 2014-06-

11]. Dostupné z: http://ftp.pse.cz/Statist.dta/Year/fb2013.pdf. s. 11 a Objemy obchodů - Burza cenných 

papírů Praha, a.s. Burza cenných papírů Praha, a. s. [online]. [cit. 2014-06-07]. Dostupné z: 

http://www.pse.cz/Statistika/Objemy-Obchodu/.  
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vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích 

cenných papírů)
45

.  

Pro přijetí cenného papíru pro obchodování na regulovaném trhu musí být splněny 

nejen zákonné podmínky, ale i podrobné podmínky a postupy samotné burzy. 

Investičnímu nástroji musí být např. podle § 56 odst. 2 zákona o obchodování na 

kapitálovém trhu přiděleno identifikační označení podle mezinárodního systému 

číslování (International Securities Identification Number, dále jen „ISIN“). Podmínky 

pro přijetí investičního cenného papíru stanovuje § 57 zákona o podnikání na 

kapitálovém trhu. Musí tak být především vypracován a uveřejněn prospekt cenného 

papíru, jehož podrobné náležitosti stanovuje nařízení Komise (ES) č. 809/2004 ze 

dne 29. dubna 2004, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2003/71/ES, pokud jde o údaje obsažené v prospektech, úpravu prospektů, 

uvádění údajů ve formě odkazu, zveřejňování prospektů a šíření inzerátů ve znění 

pozdějších předpisů. Další podmínky stanovuje § 65 zákona o podnikání na 

kapitálovém trhu pro přijetí cenného papíru na oficiální trh. Řadí se zde např. tržní 

kapitalizace u akcií, auditované účetní závěrky emitenta za nejméně tři předcházející 

účetní období apod.
46

 Na přijetí k obchodování na regulovaném trhu však není právní 

nárok. Pokud ale cenný papír přijat byl, přináší to pro emitenta vedle rozsáhlé 

informační povinnosti i povinnost k vypracování a uveřejnění výroční zprávy, která 

musí splňovat požadavky podle § 118 zákona o podnikání na kapitálovém trhu, 

a pololetní zprávy podle § 119 ZPKT. Podstatné je také ustanovení § 124 zákona 

o podnikání na kapitálovém trhu, který zakazuje insider trading. 

Cenný papír může být z obchodování na regulovaném trhu vyřazen nebo vyloučen. 

Vyřazení je upraveno v § 60 ZPKT a závisí na rozhodnutí emitenta. O vyloučení 

rozhoduje samotná burza podle ustanovení interních předpisů a § 61 zákona o podnikání 

na kapitálovém trhu, který upravuje i podmínky pro pozastavení obchodování.  

  

                                                 

45
 Návrh nařízení Evropského parlamentu a rady o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v 

Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů 2012/0029/COD (Central Securities Depository 

Regulation, CSDR).  
46

 BAKEŠ, Milan. Finanční právo. 6. upravené vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 549 s. Právnické učebnice. 

ISBN 978-80-7400-440-7. s. 446. 
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2 Cenné papíry 

2.1 Pojem cenných papírů 

Legální definice cenných papírů v českém právním řádu dosud chyběla 

a odvozovala se pouze od demonstrativního výčtu druhů listin, které se označovaly za 

cenné papíry. Tento otevřený výčet byl obsažen v zákoně č. 591/1992 Sb., o cenných 

papírech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZCP“) a zahrnoval akcie, zatímní 

listy, poukázky na akcie, podílové listy, dluhopisy, investiční kupóny, kupóny, opční 

listy, směnky, šeky, náložné listy, skladištní listy a zemědělské skladní listy.
47

 Náznak 

obecné definice cenných papírů obsahoval zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád 

(dále jen „OSŘ“), ve znění pozdějších předpisů účinných k 31. prosinci 2013, který 

stanovil, že „umořit lze ztracenou nebo zničenou listinu, kterou je třeba předložit 

k uplatnění práva“.
48

 Doslovné znění tohoto ustanovení se přesunulo do zákona 

č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních (dále jen „ZŘS“) s účinností 

od 1. ledna 2014.
49

 Vymezení pojmu cenného papíru tedy zůstalo na právní teorii. Jedna 

z doktrinálních definic vystihuje podstatu cenného papíru jako „spojení subjektivního 

práva s písemným projevem vůle takovým způsobem, že subjektivní právo sdílí osud 

písemnosti.
50

 Tradiční pojetí považovalo za cenný papír písemné prohlášení dlužníka, 

které obsahovalo závazek, který byl s tímto písemným prohlášením nerozlučně spjat, 

a pro dokonání cese bylo nutné cenný papír předat.
51

  

Od 1. ledna 2014 nabyl účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„občanský zákoník“, „nový občanský zákoník“ nebo „ObčZ“), který již legální 

definici cenných papírů obsahuje. Za cenný papír se podle § 514 občanského zákoníku 

považuje taková listina, „se kterou je právo spojeno takovým způsobem, že je po vydání 

cenného papíru nelze bez této listiny uplatnit ani převést“. Podle důvodové zprávy je 

                                                 
47

 § 1 odst. 1 ZCP. 
48

 § 185i odst. 1 OSŘ ve znění pozdějších předpisů s účinností k 31. prosinci 2013. 
49

 § 304 odst. 1 ZŘS.  
50

 DĚDIČ, Jan a Jan PAULY. Cenné papíry. Praha: Prospektrum, 1994, 220 s. ISBN 80-854-3198-X. s. 

19. 
51

 ROUČEK, František a Jaromír SEDLÁČEK (edit.). Komentář k československému obecnému zákoníku 

občanskému a občanské právo platné na Slovensku a Podkarpatské Rusi, 6. Díl, Praha: Codex, 1998, s. 

136. 
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toto ustanovení přejato z článku 965 švýcarského obligačního zákona.
52

 Občanský 

zákoník také výslovně zakotvuje možnost vydání inominátních cenných papírů, když 

v § 515 stanoví, že emitent může vydat cenný papír, aniž by se jednalo o druh 

s náležitostmi zvlášť upravenými zákonem, přičemž v listině musí být uveden údaj 

o emitentovi a alespoň odkazem na emisní podmínky určeno právo, které je spojeno 

s cenným papírem. Listina ani nemusí obsahovat označení cenný papír, důležité je, že 

bude splňovat náležitosti podle § 514 a § 515 občanského zákoníku. Před přijetím 

tohoto ustanovení se možnost vydávání nepojmenovaných cenných papírů dovozovala 

z právní teorie, kterou podpořilo např. i úřední sdělení České národní banky.
53

 Na 

takové cenné papíry se použila přiměřeně ustanovení zákona o takových cenných 

papírech, které byly nepojmenovanému cennému papíru nejblíže, což někdy mohlo vést 

k nejistotě, která ustanovení se ještě aplikují a která již ne.  

Cenný papír je v pojetí občanského zákoníku věcí hmotnou, neboť je ovladatelnou 

částí vnějšího světa, která má povahu samostatného předmětu, a je také věcí movitou.
54

 

Přijetím nového občanského zákoníku tedy došlo v tomto směru k posunu, protože 

dosud nebyly cenné papíry považovány za věci v právním smyslu, ale za jinou 

majetkovou hodnotu, nicméně se na ně vztahovala ustanovení o movitých věcech 

zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„občanský zákoník z roku 1964“ nebo „ObčZ z roku 1964“).
55

 

Zavedení legální definice cenných papírů namísto jejich demonstrativního 

výčtu a výslovné umožnění vydávání nepojmenovaných cenných papírů vnímám 

jako pozitivní krok, který přispěje k vyšší právní jistotě a usnadní vydávání 

např. investičních certifikátů. Ačkoliv bylo již před přijetím nového občanského 

zákoníku možné vydávat cenné papíry, které zákon neupravoval, domnívám se, že 

                                                 
52

 Důvodová zpráva. In: Nový občanský zákoník – oficiální stránky Ministerstva spravedlnosti ČR 

[online]. [cit. 2014-06-10]. Dostupné z: http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/Duvodova-zprava-

NOZ-konsolidovana-verze.pdf 
53

 Úřední sdělení České národní banky ze dne 10. září 2007 k vydávání cenných papírů neupravených 

českým právním řádem. In: Česká národní banka [online]. [cit. 2014-06-10]. Dostupné z: 

http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/legislativa/vestnik/2007/download/v_2007_21_

24207540.pdf. 
54

 § 496 odst. 1 a § 498 odst. 2 ObčZ. 
55

 DĚDIČ, Jan a Jan PAULY. Cenné papíry. Praha: Prospektrum, 1994, 220 s. ISBN 80-854-3198-X. s. 

21. 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf
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výslovné zakotvení této možnosti v zákoně napomůže rozvoji finančního trhu 

v České republice.  

2.2 Třídění cenných papírů 

Podle formy se cenné papíry podle § 518 odst. 1 občanského zákoníku i nadále 

rozlišují na cenné papíry na doručitele, na řad a na jméno. Občanský zákoník dále 

předkládá v § 518 odst. 2 věta první vyvratitelnou právní domněnku (a není tedy 

vyloučen důkaz opaku) o cenných papírech obsahujících jméno oprávněné osoby, když 

je považuje za cenné papíry na řad. Pokud ale cenný papír jméno oprávněné osoby 

neobsahuje, stanoví občanský zákoník v § 518 odst. 2 věta druhá, že se jedná o cenný 

papír na doručitele (jde o nevyvratitelnou právní domněnku). Toto rozdělení je 

rozhodující pro převod cenných papírů, jak bude uvedeno dále.  

Občanský zákoník upouští od rozlišování podoby cenného papíru na listinnou 

a zaknihovanou. Zaknihované cenné papíry představují nově samostatnou právní 

kategorii jako věci nehmotné (jedná se totiž o práva, jejichž povaha to připouští) a věci 

movité.
56

 O zaknihovaném cenném papíru se hovoří tehdy, pokud je cenný papír 

nahrazen zápisem do příslušné evidence a lze jej převést pouze změnou zápisu v této 

evidenci, což stanovuje § 525 odst. 1 občanského zákoníku. Pokud to nevylučuje 

povaha zaknihovaných cenných papírů, občanský zákoník nebo jiné právní předpisy, 

použijí se na ně ustanovení o cenných papírech.
57

 Občanský zákoník nerozlišuje formu 

zaknihovaných cenných papírů, ale zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech 

a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“ nebo „ZOK“) ano. Zákon 

o obchodních korporacích tak např. za akcie považuje cenné papíry i zaknihované cenné 

papíry a rozlišuje mezi formou na řad, kterou označuje jako akcii na majitele, a formu 

na doručitele, označovanou jako akcii na jméno.
58

  

Centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů vede podle zákona o podnikání 

na kapitálovém trhu centrální depozitář cenných papírů a osoby oprávněné vést evidenci 

navazující na centrální evidenci.
59

 K výkonu této činnosti musí mít subjekt povolení 

                                                 

56
 § 496 odst. 2 a § 498 odst. 2 ObčZ.  

57
 § 525 odst. 2 ObčZ.  

58
 § 256 odst. 1 ZOK, § 263 ZOK.  

59
 § 92 odst. 2 ZPKT.  
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České národní banky podle § 103 zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Kromě 

zaknihovaných cenných papírů kolektivního investování, které jsou vedeny 

v samostatné evidenci, zaknihovaných cenných papírů v evidenci České národní banky 

nebo ministerstva, jsou v centrální evidenci vedeny všechny zaknihované cenné papíry 

vydané podle českého práva.
60

  

Centrální depozitář cenných papírů na kapitálovém trhu funguje již od roku 1993, 

v roce 2010 převzal evidenci Střediska cenných papírů a pod názvem Centrální 

depozitář cenných papírů, a.s. začal působit jako centrální depozitář. Vedle dalších 

činností také provádí vypořádání obchodů s investičními nástroji nebo přidělování 

identifikačních označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci 

cenných papírů ISIN.
61

  

Občanský zákoník upravuje přeměnu cenného papíru na zaknihovaný cenný 

papír v § 529 až § 535. Zakotvuje povinnost emitenta informovat vlastníka příslušného 

cenného papíru a stanovit pro něj lhůtu pro odevzdání cenného papíru v rozmezí dvou 

až šesti měsíců ode dne zveřejnění rozhodnutí. Pokud nedojde k předání cenných papírů 

ani v dodatečné lhůtě, budou emitentem prohlášeny za neplatné. Na žádost emitenta 

centrální depozitář zaeviduje zaknihované cenné papíry do centrální evidence a od 

podání této žádosti s nimi nelze obchodovat na evropském regulovaném trhu. Přeměna 

zaknihovaného cenného papíru na cenný papír je upravena v § 536 až § 544 

občanského zákoníku, kde stanovuje informační povinnost pro emitenta, pokud se 

k takovému kroku rozhodne. Emitent od centrálního depozitáře obdrží výpis z centrální 

a navazující evidence a od tohoto okamžiku se v příslušné evidenci nesmí provést žádný 

zápis, který by se týkal přeměňovaného zaknihovaného cenného papíru. Emitent má po 

zrušení evidence povinnost k vydání cenného papíru.  

Další kategorií cenných papírů jsou zastupitelné cenné papíry, což jsou podle 

§ 516 odst. 1 občanského zákoníku cenné papíry téhož druhu vydané týmž emitentem 

v téže formě, z nichž vznikají stejná práva. Jde o kumulativní znaky zastupitelných 

cenných papírů a tyto podmínky musí být naplněny současně. Ostatní cenné papíry jsou 

nezastupitelné. Pokud jsou na zastupitelném cenném papíru použity ochranné prvky 

                                                 

60
 § 92 odst. 1, § 93, § 100 až § 104 ZPKT. 

61
 Co je CDCP. In: Centraldepository.cz [online]. [cit. 2014-06-10]. Dostupné z: 

http://www.centraldepository.cz/index.php/cz/co-je-cdcp. 
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proti padělání nebo pozměnění listiny, může být podpis emitenta na základě § 516 

odst 2 občanského zákoníku nahrazen jeho otiskem. Tato nově zavedená možnost 

vyřešila nejasnost dosavadní úpravy a přináší usnadnění především pro akciové 

společnosti, které vydávají akcie ve velkém množství. Zastupitelné cenné papíry lze 

na základě § 524 odst. 1 občanského zákoníku nahradit hromadnou listinou a pro její 

emisi a vydání platí stejné podmínky, jaké platí pro vydání jednotlivých cenných papírů. 

Na zpětnou výměnu za jednotlivé cenné papíry má vlastník hromadné listiny 

podle § 524 odst. 2 občanského zákoníku obecně právo, pokud ale emitent určil 

podmínky pro takovou výměnu, musí je splnit. Opakem hromadných cenných papírů 

jsou individuální cenné papíry, které tak obvykle budou nezastupitelnými cennými 

papíry. Dosavadní úprava připouštěla možnost nahradit cenné papíry hromadnou 

listinou jen pro některé zastupitelné cenné papíry, proto lze jen uvítat, že občanský 

zákoník umožňuje nahrazení hromadnou listinou pro všechny zastupitelné cenné 

papíry. Hromadnou listinou tak lze nyní nahradit např. i dluhopisy.  

Podle § 524 odst. 3 občanského zákoníku je dělení práv z hromadné listiny 

převodem na podíly stejně jako v dosavadní úpravě vyloučeno, výjimku tvoří pouze 

imobilizované cenné papíry při hromadné úschově. 

Mezi pojmenované druhy cenných papírů se řadí: 

 kmenové listy,  

 kupóny,  

 hromadné listiny,  

 poukázky,  

 skladištní listy,  

 náložné listy,  

 akcie,  

 zatímní listy,  

 opční listy,  

 směnky,  

 šeky,  

 dluhopisy,  

 podílové listy,  
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 investiční listy,  

 investiční kupóny a  

 zemědělské skladní listy.  

 Naopak občanský zákoník již mezi pojmenované cenné papíry nezahrnuje 

poukázky na akcie, které se v praxi ani nevyužívaly.
62

  

Novým druhem cenného papíru je kmenový list. Na základě § 137 občanského 

zákoníku může společenská smlouva společnosti s ručením omezením určit, že podíl 

společníka, jehož převoditelnost není omezena nebo podmíněna, bude představován 

kmenovým listem, který je cenným papírem na řad. Kmenový list se tedy převádí jako 

cenný papír na řad (jak bude uvedeno dále), v rubopise musí být uvedena jednoznačná 

identifikace nabyvatele a k účinnosti převodu vůči společnosti musí být navíc tato 

změna společnosti oznámena a musí jí být předložen i samotný kmenový list, což 

stanovuje § 210 občanského zákoníku. Veřejné nabízení kmenového listu nebo 

obchodování na evropském regulovaném trhu nebo jiném veřejném trhu zákon 

o obchodních korporacích nedovoluje.
63

 Obsahové náležitosti kmenového listu 

stanovuje § 138 zákona o obchodních korporacích a patří sem označení, že se jedná 

o kmenový list, jednoznačná identifikace společnosti a společníka, výše vkladu 

připadající na podíl, označení podílu, ke kterému je kmenový list vydán a také označení 

kmenového listu, jeho číslo a podpis jednatele, který může být nahrazen otiskem, pokud 

listina obsahuje ochranné prvky.  

Občanský zákoník upravuje kupóny v § 523 a oproti dosavadní úpravě stanovuje 

mírnější podmínky pro jejich připojení k cennému papíru.  

Hromadná listina jako cenný papír nahrazující zastupitelné cenné papíry již byla 

popsána výše. 

                                                 

62
 MAREK, Radan a Václav JEŽEK. Cenné papíry v novém občanském zákoníku: komentář. 1. vyd. V 

Praze: C.H. Beck, 2013, xxx, 462 s. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-466-7. s. 20.  
63

 § 137 odst. 4 ZOK.  
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Poukázky jako cenné papíry
64

 opravňují poukazníka vybrat u poukázaného 

vlastním jménem plnění a poukázaný musí plnit na poukazníkovi na účet poukazatele, 

jak je stanoveno v § 1939 odst. 1 občanského zákoníku.  

Skladištní listy nahrazují potvrzení o převzetí věci na základě smlouvy 

o skladování, ve které se skladovatel zavazuje převzít věc tak, aby ji uložil a opatroval, 

za což od ukladatele obdrží skladné.
65

 Skladištní list lze podle § 2417 odst. 1 

občanského zákoníku vydat ve formě na jméno, na řad i na doručitele.  

Občanský zákoník upravuje i náložné listy, kterými lze nahradit potvrzení 

o převzetí zásilky podle smlouvy o přepravě věcí, kterou se dopravce zavazuje 

k přepravě věcí jako zásilky z místa odeslání do místa určení za přepravné, které je 

povinen zaplatit odesílatel.
66

 Na základě náložného listu, který může být vydán ve všech 

třech formách, je možné podle § 2572 občanského zákoníku na dopravci požadovat 

vydání zásilky.  

Ustanovení upravující akcie jsou nyní obsažena v zákoně o obchodních korporacích 

a podrobněji se jimi budu zabývat v další části mé práce.  

Zatímní listy jsou upraveny v § 285 zákona o obchodních korporacích, podle 

kterého je zatímní list cenným papírem na řad a mohou s ním být spojena práva 

a povinnosti spojená s nesplacenou akcií, ovšem jen za podmínky, že to umožňují 

stanovy akciové společnosti. Zatímní akcie tak mohou např. při zvyšování základního 

kapitálu upsáním nových akcií podle § 474 zákona o obchodních korporacích 

nahrazovat do splacení emisního kurzu nesplacené akcie. Obsahové náležitosti 

zatímního listu jsou stanoveny v § 285 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. 

Zákon o obchodních korporacích také upravuje opční listy. Podle § 295 zákona 

o obchodních korporacích se jedná o cenné papíry na doručitele, které slouží k uplatnění 

přednostních práv v akciové společnosti a lze je vydat i jako zaknihovaný cenný papír. 

S opčním listem mohou být spojena tato přednostní práva: (i) upsání akcií majiteli 

prioritních dluhopisů podle § 285 a násl. zákona o obchodních korporacích, (ii) získání 

vyměnitelných a prioritních dluhopisů od společnosti na základě § 292 zákona 
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 KOTÁSEK, Josef, Vlastimil PIHERA, POKORNÁ a Jindřich VÍTEK. Právo cenných papírů. 1. vyd. 

Praha: C.H. Beck, 2014, xxi, 264 s. Academia iuris. ISBN 978-807-4005-152. s. 42.  
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 § 2415 a § 2417 odst. 1 ObčZ.  
66

 § 2555 odst. 1 a § 2572 odst. 1 ObčZ.  
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o obchodních korporacích, (iii) odkoupení vyměnitelných a prioritních dluhopisů od 

obchodníka s cennými papíry podle § 293 zákona o obchodních korporacích, (iv) upsání 

akcií akcionáři při zvyšování základních kapitálu podle § 484 a násl. zákona 

o obchodních korporacích a (v) odkoupení akcií od obchodníka s cennými papíry, který 

obstarával jejich vydání s ohledem na § 293 zákona o obchodních korporacích.
67

  

Úprava směnek a šeků zůstala i po rekodifikaci v zákoně č. 191/1950 Sb., zákon 

směnečný a šekový, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k tomu, že zde nedošlo 

k žádným podstatným změnám, nebudu se směnkami a šeky s ohledem na rozsah 

diplomové práce dále podrobněji zabývat. 

Dluhopisy upravuje nadále zákon o dluhopisech, podle kterého se jedná 

o zastupitelné cenné papíry na řad vydané podle českého práva, s nimiž je spojeno 

především právo na splacení určité částky emitentem a lze je emitovat i jako 

zaknihované cenné papíry.
68

 Státnímu dozoru ze strany Ministerstva financí na základě 

§ 37 zákona o dluhopisech podléhá pouze vydávání komunálních dluhopisů. Dluhopisy 

musí být podle § 6 zákona o dluhopisech vždy označeny jako dluhopisy, musí mít 

stanovenou jmenovitou hodnotu (ta představuje výši plnění vyplacenou emitentem 

majiteli dluhopisu ke dni splatnosti dluhopisu), dále závazek emitenta ke splacení 

dlužné částky způsobem a na místě určeném, údaj o výši výnosu dluhopisu nebo způsob 

jejího výpočtu, datum emise, údaje o emitentovi a jeho podpis, odkaz na emisní 

podmínky, identifikaci prvního vlastníka a číselné označení. Listinné dluhopisy, které 

jsou určeny k obchodování na veřejném trhu, a zaknihované dluhopisy mají také 

identifikační označení ISIN. Vedle již zmíněných komunálních dluhopisů existují i další 

zvláštní druhy dluhopisů, jako jsou státní dluhopisy a dluhopisy České národní banky, 

hypoteční zástavní listy, vyměnitelné a prioritní dluhopisy nebo podřízené dluhopisy.  

Podílové listy upravuje zákon o investičních společnostech a investičních fondech., 

který nabyl účinnosti 19. srpna 2013. Podílovým listem se rozumí cenný papír nebo 

zaknihovaný cenný papír, který představuje podíl podílníka na podílovém fondu a je 
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 KOTÁSEK, Josef, Vlastimil PIHERA, POKORNÁ a Jindřich VÍTEK. Právo cenných papírů. 1. vyd. 
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s ním spojeno právo podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech 

nebo podle statutu podílového fondu.
69

  

Investiční listy jsou upraveny v zákoně o investičních společnostech a investičních 

fondech jako cenné papíry na řad, které představují podíly společníků v komanditní 

společnosti na investiční listy, kteří ručí za dluhy společnosti omezeně.
70

 Investiční listy 

nemohou být přijaty pro obchodování na evropském regulovaném trhu nebo na jiném 

veřejném trhu.
71

  

Investiční kupóny jsou jako cenné papíry na jméno upraveny v zákoně 

č. 92/1991 Sb., o převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů. Za 

investiční kupóny lze uskutečnit převod majetkových účastí na jiné osoby.
72

  

Zemědělské skladní listy jsou jako papíry na řad upraveny v zákoně 

č. 307/2000 Sb., o zemědělských a skladních listech a zemědělských veřejných 

skladech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o skladních listech“) 

a představují vlastnické a zástavní právo k vybraným uskladněným zemědělským 

produktům.
73

 

2.3 Investiční nástroje 

Vedle cenných papírů se v zákoně o podnikání na kapitálovém trhu hovoří 

o investičních nástrojích. Řadí se sem investiční cenné papíry, cenné papíry 

kolektivního investování, nástroje peněžního trhu, deriváty, nástroje umožňující přenos 

úvěrového rizika a finanční rozdílové smlouvy.
74

 Jedná se tedy o cenné papíry 

i investiční nástroje, které cennými papíry nejsou. Investiční cenné papíry jsou cenné 

papíry obchodovatelné na kapitálovém trhu, např. akcie a dluhopisy.
75

 Mezi cenné 

papíry kolektivního investování patří zejména akcie investičního fondu a podílové 
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 § 115 ZISIF. 
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 § 170 až § 172 ZISIF. 
71

 § 173 ZISIF. 
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 § 22 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších 
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 § 1 a §2 zákona o skladních listech. 
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listy.
76

 Investiční nástroje jsou vymezeny i negativně, když § 3 odst. 5 zákona 

o podnikání na kapitálovém trhu stanoví, že investičními nástroji nejsou platební 

nástroje. 

2.4 Vydání cenného papíru 

Dnem, kdy cenný papír splňuje náležitosti, které pro něj stanovuje zákon nebo jiný 

právní předpis, a stane se stanoveným způsobem majetkem prvního nabyvatele, je 

cenný papír vydán.
77

 Od tohoto dne se odlišuje datum emise cenného papíru, které 

vyjadřuje den, kdy může dojít k vydání cenného papíru prvnímu nabyvateli a toto 

datum, pokud není stanoveno jinak, určí emitent.
78

 I v případě, že náležitý postup při 

vydání cenného papíru nebyl dodržen nebo se nestal vlastnictvím prvního nabyvatele 

stanoveným způsobem, může dojít k jeho vydání, pokud byl nabyvatel v dobré víře, že 

se jedná o řádně vydaný cenný papír.
79

 Je tak posílena právní jistota nabyvatele cenného 

papíru. Navíc by se nedostatek dobré víry musel prokázat, neboť § 7 občanského 

zákoníku stanovuje vyvratitelnou domněnku, že kdo jednal určitým způsobem, jednal 

poctivě a v dobré víře. Při nedodržení zákonných podmínek má ten, do jehož práva bylo 

takto zasaženo, právo na náhradu škody vůči emitentovi i tomu, kdo jednal jménem 

emitenta nebo na jeho účet.
80

  

Zaknihované cenné papíry jsou vydány dnem zápisu do příslušné evidence na účet 

zákazníka nebo vlastníka.
81

 

Imobilizované papíry, tedy cenné papíry uschované emitentem do hromadné 

úschovy na základě smlouvy o úschově, ve které se schovatel zavazuje převzít věc, aby 

ji pro uschovatele opatroval, jsou vydány dnem, kdy emitent předá listinu schovateli ve 

prospěch jejího vlastníka jako prvního nabyvatele.
82

 Schovatel vede o těchto cenných 

papírech a jejich vlastnících evidenci, jejíž náležitosti se řídí podmínkami pro vedení 

                                                 
76

 § 4 odst. 3 ZPKT. 
77

 § 520 odst. 1 ObčZ. 
7878

 § 519 odst. 1 ObčZ. 
79

 § 521 odst. 1 ObčZ. 
80

 § 521 odst. 2 ObčZ. 
81

 § § 1104 ObčZ a § 96 ZPKT. 
82

 § 2402 a § 2413 odst. 1 ObčZ. 
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samostatné evidence investičních nástrojů.
83

 Schovatelem imobilizovaných cenných 

papírů může být jen osoba splňující podmínky stanovené v § 93 zákona o podnikání na 

kapitálovém trhu.
84

 

Pojmenované cenné papíry se musí řídit emisními podmínkami (tedy podmínkami, 

které vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníka cenných papírů), které pro ně 

zákon stanoví.
85

 Pokud jsou cenné papíry veřejně nabízeny nebo mají být přijaty 

k obchodování na evropském regulovaném trhu, musí být vypracován prospekt cenného 

papíru na základě podmínek stanovených v § 36 a násl. zákona o podnikání na 

kapitálovém trhu.  

Pojem emise je v českém právním řádu používán ve dvou různých významech. 

Jednak jako soubor zastupitelných cenných papírů a také jako synonymum 

procesu vydávání.
86

 Do budoucna by bylo vhodné sjednotit používání pojmů emise 

a vydání. 

2.5 Akcie 

Akcie je nejvýznamnějším investičním nástrojem a jako taková je upravena nejen 

v zákoně o obchodních korporacích a v obecných ustanoveních o cenných papírech 

v občanském zákoníku, ale i v zákoně o podnikání na kapitálovém trhu. 

Základní kapitál akciové společnosti je podle § 243 odst. 1 rozvržen na určitý počet 

akcií a akcie tak představuje část základního kapitálu akciové společnosti. Legální 

definici akcie zakotvuje zákon o obchodních korporacích v § 256 odst. 1, ve kterém 

stanoví, že „akcie je cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír, s nímž jsou spojena 

práva akcionáře jako společníka podílet se podle tohoto zákona a stanov společnosti na 

jejím řízení, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při jejím zrušení s likvidací“. Pokud 

s takovou akcií není spojeno žádné další zvláštní právo, jedná se 

podle § 276 odst. 1 zákona o obchodních korporacích o kmenovou akcii.  

                                                 
83

 § 2412 odst 2 ObčZ. 
84

 § 2413 odst. 3 ObčZ. 
85

 § 519 odst. 2 ObčZ. 
86

 HUSTÁK, Zdeněk a Matěj MANDERLA. Cenné papíry ve světle rekodifikace - poznámky k novému 

režimu. Obchodněprávní revue: odborný recenzovaný časopis pro obchodní právo a právo finančních 

trhů. Praha: C.H. Beck, 2014, roč. 2014, č. 1. 
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Základní práva spojená s akciemi tedy vycházejí z § 256 zákona o obchodních 

korporacích a jedná se zejména o právo na podíl na zisku, právo na podíl na likvidačním 

zůstatku, práva na řízení společnosti, kam patří hlasovací právo, právo na vysvětlení 

a právo uplatňovat návrhy a protinávrhy na valné hromadě. Mezi další základní práva se 

řadí přednostní právo na upsání nových akcií podle § 484 a násl. zákona o obchodních 

korporacích, právo podílet se na zvýšení základního kapitálu u vlastních zdrojů 

společnosti podle § 496 zákona o obchodních korporacích apod. Převodem akcie se 

převádí všechna práva spojená s touto akcií, neboť jsou tato práva v akcii 

inkorporována.
87

 Zákon o obchodních korporacích však obsahuje z tohoto pravidla 

výjimku, a to možnost tzv. deinkorporace práv vtělených do akcie. Tato práva se 

nazývají samostatně převoditelná práva. Ta mohou být samostatně oddělena od akcie 

a spojena s cenným papírem vydaným k této akcii. Samostatně převoditelná mohou být 

práva, u kterých to stanovuje zákon o obchodních korporacích, nebo která tak označí 

stanovy společnosti. Vedle toho zákon o obchodních korporacích obsahuje i negativní 

vymezení, když stanoví, že výkon hlasovacího práva nelze samostatně převést.
88

 

Akciová společnost ale může vydat i akcie se zvláštními právy, tedy akcie, s nimiž 

jsou spojena i jiná než základní práva. Zákon o obchodních korporacích výslovně 

nestanoví, která jiná práva mohou být s akcií spojena, výslovně však uvádí, u kterých 

práv to není možné. Jedná se o právo na určitý úrok, který by byl nezávislý na 

hospodářských výsledcích akciové společnosti.
89

 Proto musí být zvláštní práva určena 

ve stanovách společnosti. V odborné literatuře však zatím nepanuje shoda o tom, která 

práva mohou být spojena s akcií jako její zvláštní práva.
 

Omezení budou dána 

především dobrými mravy, zásadami veřejného pořádku či zásadami, na kterých stojí 

občanský zákoník a navíc budou muset mít tato práva původ v účasti na společnosti.
90

 

Pokud jsou s akcií spojena přednostní práva týkající se podílu na zisku nebo na jiných 

vlastních zdrojích nebo na likvidačním zůstatku společnosti, jedná se podle § 278 

odst. 1 zákona o obchodních korporacích o prioritní akcie. Prioritní akcie se podle 

§ 279 zákona o obchodních korporacích mohou podílet na základním kapitálu do 90% 
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 § 514 ObčZ.  
88

 § 281 ZOK.  
89

 § 276 odst. 3 ZOK.  
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 ČECH, Petr. A.s. po rekodifikaci. Právní rádce. Praha: Economia a.s., 2012, č. 5. 
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(proti 50% v obchodním zákoníku) a budou spojeny s hlasovacím právem jen tehdy, 

určí-li tak stanovy.
91

  

Platí, že s akciemi nemohou být spojeny žádné povinnosti. Pro kmenové akcie toto 

plyne přímo ze zákona o obchodních korporacích. Pro ostatní akcie platí, že podle § 256 

zákona o obchodních korporacích lze s akcií spojit jen zvláštní práva a nikoli povinnosti 

(užitím jazykového výkladu), čímž se liší od úpravy práv a povinností společníků 

společnosti s ručením omezeným, kde je podle § 135 odst. 1 zákona o obchodních 

korporacích umožněno spojit s podílem i zvláštní povinnosti.  

Úprava v zákoně o obchodních korporacích nepřejímá ustanovení obchodního 

zákoníku o povinnosti akciové společnosti vydat po zápisu vzniku nebo zvýšení 

základního kapitálu akcii nebo zatímní listy akcionářům, pokud ještě nebyl splacen 

emisní kurz. Nyní ale podle § 285 odst. 1 zákona o obchodních korporacích mohou 

stanovy akciové společnosti stanovit, že práva a povinnosti spojená s nesplacenou akcií 

budou spojena se zatímním listem. Nejde tak již o povinnost, a pokud by to neurčovaly 

stanovy, akciová společnost by je ani vydat nemohla a nesplacený podíl by zůstal 

nehmotným.
92

  

Akcie může mít formu cenného papíru na řad (označuje se jako akcie na jméno) 

nebo na doručitele (označuje se jako akcie na majitele). Akcie na majitele může být 

vydána pouze jako zaknihovaný cenný papír nebo imobilizovaný cenný papír a není 

tedy v oběhu.
93

  

Náležitosti akcie upravuje § 259 zákona o obchodních společnostech a proti 

dosavadní úpravě již akcie nemusí obsahovat datum emise.  
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 § 278 odst. 2. ZOK.  
92

 § 256 odst. 1 ZOK; ČECH, Petr. Akcie po rekodifikaci. Právní rádce. Praha: Economia a.s., 2012, XX, 

č. 10.  
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 § 263 ZOK.  
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2.6 Smlouvy o cenných papírech 

Se zrušením zákona o cenných papírech došlo k odstranění nemožnosti odchýlení se 

od pojmenovaných smluv. Nově se na smlouvy o cenných papírech přiměřeně uplatní 

obecná ustanovení občanského zákoníku a strany mohou uzavřít i inominátní 

smlouvu.
94

  

Pro uzavírání smluv o cenných papírech je podstatné, že část obsahu smlouvy může 

být určen odkazem na obchodní podmínky, které budou ke smlouvě připojeny, neboť 

pravidla regulovaných trhů mají právě povahu obchodních podmínek.
95

 Pokud bude 

smlouva uzavřena mezi podnikateli, bude postačovat i pouhý odkaz na obchodní 

podmínky vypracované odbornými nebo zájmovými organizacemi.
96

  

2.6.1 Převod cenných papírů a nabytí vlastnického práva od neoprávněného 

Jak jsem již uvedla výše, způsob převodu cenných papírů závisí na formě cenného 

papíru.  

U cenných papírů na doručitele dochází k převodu vlastnického práva na základě 

smlouvy k okamžiku předání cenného papíru.
97

 Jméno oprávněného z cenného papíru 

na doručitele není uvedeno, oprávněným je totiž držitel listiny. 

Cenné papíry na řad se převádějí rubopisem a smlouvou, přičemž k převodu 

vlastnického práva dochází k okamžiku předání cenného papíru.
98

 Jméno oprávněného 

z cenného papíru na řad je tedy na listině přímo uvedeno, a to buď jako jméno toho, na 

jehož jméno se cenný papír vydal, nebo je oprávněným ten, komu svědčí nepřetržitá 

řada rubopisů, případně může zákon stanovit něco jiného.  

U cenných papírů na jméno se vlastnické právo převádí už samotnou smlouvou 

o postoupení práv k okamžiku její účinnosti.
99

 Jméno oprávněného z cenného papíru na 
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 § 1746 odst. 2 ObčZ.  
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 § 1751 odst. 1 ObčZ a MAREK, Radan a Václav JEŽEK. Cenné papíry v novém občanském zákoníku: 
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jméno je tedy na listině přímo uvedeno a tento cenný papír není převoditelný 

rubopisem. I zde ale musí fakticky dojít předání cenného papíru.
100

 V odborné literatuře 

se vyskytly pochybnosti, zda je cenný papír na jméno vůbec cenným papírem a zda 

vyhovuje definici cenného papíru, a to vzhledem ke skutečnosti, že vlastnické právo 

k cennému papíru na jméno vzniká již k okamžiku účinnosti smlouvy, a ne až předáním 

cenného papíru, jak by odpovídalo legální definici cenného papíru podle § 514 

občanského zákoníku, podle kterého není možné právo bez listiny uplatnit ani 

převést.
101

 Již ale ze samotného názvu cenného papíru na jméno nebo i jeho 

systematického zařazení mezi formy cenných papírů či pojednání o jejich převodu 

s ostatními formami cenných papírů lze dovozovat, že se o cenný papír jedná. I samotná 

důvodová zpráva toto tvrzení podporuje, neboť stanoví, že „v souladu s první 

větou § 3 odst. 1 zák. č. 592/1991 Sb., o cenných papírech se uvádějí tři formy cenných 

papírů“.
102

 I u cenného papíru na jméno musí dojít k tradici cenného papíru, protože bez 

něj by nebylo možné uplatnit u povinného právo, které je s cenným papírem spojeno. 

Vlastnické právo se k zaknihovaným cenným papírům, jak už naznačuje jejich 

vymezení v § 525 občanského zákoníku, nabývá zápisem zaknihovaného cenného 

papíru na účet vlastníka nebo zápisem na účet zákazníků, pokud se i tam zaknihovaný 

cenný papír zapisuje.
103

 Tato ustanovení se obdobně použijí i na imobilizované cenné 

papíry podle § 2413 odst. 1 občanského zákoníku.
104

  

Dosavadní úprava převodu cenných papírů byla dispozitivní
105

, což se 

s přijetím občanského zákoníku mění a tato úprava je kogentní. Smluvní strany se sice 

od zákonné úpravy mohou odchýlit, avšak bez účinků vůči třetím osobám.
106
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 KOTÁSEK, Josef, Vlastimil PIHERA, POKORNÁ a Jindřich VÍTEK. Právo cenných papírů. 1. vyd. 
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Praha: C.H. Beck, 2013, roč. 2013, č. 9, s. 256. 
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Vlastníkem cenného papíru, který není zapsán do veřejného seznamu, se stane i ten, 

kdo byl při obchodu s cenným papírem vzhledem ke všem okolnostem v dobré víře 

v oprávnění protistrany vlastnické právo převést na základě řádného titulu.
107

 Navíc se 

na cenné papíry (ani na investiční nástroje nebo listinu vystavenou na doručitele) 

nevztahují ustanovení § 1110 až § 1112.
108

 

Pozici vlastníka cenného papíru upevňuje ustanovení o obsahu závazků, které 

stanoví, že „jedná-li se o závazek z cenného papíru, věřitel důvod závazku neprokazuje, 

ledaže to zákon zvlášť stanoví“.
109

 Jedná se tak o abstraktní závazek, povinnost věřitele 

prokazovat důvod závazku z cenného papíru však může stanovit zákon. Nabyvatel 

získává možnost domáhat se plnění nezávisle na kauze závazkového vztahu a dlužník je 

povinen plnit tomu, kdo mu předloží cenný papír nebo se prokáže výpisem, přičemž 

musí být v dobré víře, že plní osobě oprávněné, aniž by tuto skutečnost ale musel 

zkoumat (s výjimkou cenného papíru na jméno).
110

 

K převodu vlastnického práva k cennému papíru může dojít na základě úplatného 

nebo bezúplatného převodu nebo podle smlouvy o zápůjčce cenného papíru Úplatný 

převod cenných papírů se bude přiměřeně řídit kupní smlouvou podle § 2079 a násl. 

občanského zákoníku a pravidly o převodu, jak již bylo popsáno výše. Úprava kupní 

smlouvy se po rekodifikaci příliš nezměnila. To stejné platí o zápůjčce, která se podle 

dosavadní úpravy nazývala jako smlouva o půjčce. V novém občanském zákoníku je 

obsažena v § 2390 a násl., podle kterého zapůjčitel přenechává vydlužiteli zastupitelnou 

věc tak, aby ji užil podle libosti a po čase vrátil věc stejného druhu. U zápůjčky 

poskytnuté v cenných papírech lze podle § 2392 odst. 1 ujednat úroky. Bezúplatný 

převod se řídí darovací smlouvou podle ustanovení § 2055 a násl. občanského 

zákoníku.  
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 § 1109 písm. e) ObčZ. 
108

 § 1113 ObčZ. 
109

 § 1791 odst. 2 ObčZ. 
110
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2.6.2 Zastavení cenných papírů 

Občanský zákoník ve svých ustanoveních sjednocuje úpravu zástavního práva 

k cenným papírům, nadále je však nutné respektovat úpravu finančního zajištěné podle 

zákona č. 408/2010 Sb., o finančním zajištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon o finančním zajištění“ nebo „FinZ“). Zástavní právo vzniká podle § 1328 

odst. 1 občanského zákoníku jeho odevzdáním zástavnímu věřiteli, či jeho předáním 

spolu se stejnopisem zástavní smlouvy třetí osobě, pokud tak určí zástavní smlouva, 

nebo odevzdáním cenného papíru na doručitele osobě, která zapisuje zástavní právo do 

rejstříku zástav, pokud se tak strany dohodnou na základě § 1328 

odst. 3 občanského zákoníku. Pokud se jedná o cenný papír na řad, je pro vznik 

zástavního práva navíc podle § 1328 odst. 2 občanského zákoníku zástavní rubopis. 

Zástavní věřitel pak takový cenný papír na řad nesmí dále převádět. Zástavní právo 

k zaknihovaným cenným papírům vzniká zápisem na účtu vlastníka v příslušné evidenci 

podle § 1331 odst. 1 občanského zákoníku.  

Písemná forma zástavní smlouvy se nově na základě § 1314 odst. 1 občanského 

zákoníku vyžaduje pouze v případech, pokud není movitá věc jako zástava odevzdána 

zástavnímu věřiteli, nebo třetí osobě, aby ji pro zástavního věřitele opatrovala. 

Největší změnu proti dosavadní úpravě představuje možnost sjednání propadné 

zástavy, která byla dosud možná jen u finančního zajištění. Finanční zajištění má podle 

§ 4 odst. 1 zákona o finančním zajištění povahu zástavního práva k finančnímu 

kolaterálu nebo jeho převodu ve prospěch jeho příjemce. Účelem finančního zajištění je 

zajištění pohledávky finančního charakteru pro případ prodlení nebo jiné skutečnosti.
111

 

Poté, co zajištěný dluh dospěje, je možné ujednat propadnou zástavu, tedy že věřitel 

může zástavu zpeněžit libovolným způsobem nebo si ji za libovolnou, anebo předem 

určenou cenu může ponechat.
112

 

  

                                                 
111

 § 3 FinZ.  
112

 a contrario § 1315 odst. 2 písm. b) ObčZ.  
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2.6.3 Obstaravatelské smlouvy 

Pro obstaravatelské smlouvy platí obecná ustanovení o smlouvách příkazního 

typu podle § 2430 a násl. občanského zákoníku. Řadí se sem příkazní smlouvy podle 

§ 2430 a násl. občanského zákoníku, smlouvy o zprostředkování podle § 2445 a násl. 

občanského zákoníku a komisionářské smlouvy podle § 2455 a násl. občanského 

zákoníku, jejichž úprava byla převzata ze zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“). Jedinou změnou oproti 

obchodnímu zákoníku je to, že nebyla převzata povinnost komisionáře jednat 

s odbornou péčí, neboť se podle občanského zákoníku komisionářské smlouvy uzavírají 

nejen mezi podnikateli, jak tomu bylo podle obchodního zákoníku, ale i mezi 

nepodnikateli. Tím ale není dotčena povinnost jednat s odbornou péčí podle zákona 

o podnikání na kapitálovém trhu nebo povinnost jednat s odbornou péčí vyplývající 

z příslušnosti k určitému povolání nebo stavu. 

Tyto smlouvy se budou nejčastěji uzavírat při poskytování investičních služeb 

na základě zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Investiční služby se dělí na hlavní 

a doplňkové. Mezi hlavní investiční služby patří podle § 4 odst. 2 zákona o podnikání 

na kapitálovém trhu přijímání, předávání a provádění pokynů týkajících se investičních 

nástrojů na účet zákazníka, obchodování s investičními nástroji na vlastní účet, 

obhospodařování majetku zákazníka, je-li jeho součástí investiční nástroj, na základě 

volné úvahy v rámci smluvního ujednání, investiční poradenství týkající se investičních 

nástrojů, provozování mnohostranného obchodního systému a upisování nebo 

umisťování investičních nástrojů se závazkem nebo bez závazku jejich upsání. 

Investiční služby může poskytovat pouze obchodník s cennými papíry, který má (až na 

drobné výjimky) povolení poskytnuté Českou národní bankou podle § 4a zákona 

o podnikání na kapitálovém trhu.  
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2.6.4 Schovací smlouvy 

Poslední skupinou smluv, které se týkají cenných papírů, jsou smlouvy upravující 

úschovu a správu cenných papírů. Cenný papír totiž může být dán do úschovy třetí 

osobě, též může být dán do správy třetí osobě anebo do úschovy a správy třetí osobě 

současně.
113

 

Úschova cenného papíru se sjednává smlouvou o úschově, která je nyní upravena 

v § 2409 a násl. občanského zákoníku. Obsahem smlouvy je prosté opatrování cenného 

papíru třetí osobou (opatrovatelem) pro vlastníka, jak plyne z § 2402 občanského 

zákoníku. V základech je tato úprava ustálená, neboť byla v rámci rekodifikace přejata 

ze zákona o cenných papírech do občanského zákoníku.  

Správou cenného papíru se rozumí, že třetí osoba, jíž byl cenný papír dán do 

úschovy (správce), činí veškerá právní jednání, která jsou nutná k výkonu a zachování 

práv ze spravovaných cenných papírů. Tato povinnost plyne již z obecného ustanovení 

prosté správy, která je obsažena v § 1405 občanského zákoníku.  

Uložením cenného papíru se v českém právním řádu tradičně rozumí spojení 

úschovy cenného papíru u třetí osoby a jeho správy touto osobou.  
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 KOTÁSEK, Josef a Jarmila POKORNÁ. Kurs obchodního práva: právo cenných papírů. 5. vyd. 

Praha: C.H. Beck, 2009, xxviii, 419 s. Právnické učebnice (C.H. Beck). ISBN 978-807-1794-547. s. 400-
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3 Finanční deriváty 

Nástroje, jejichž hodnota je odvozena od aktuální ceny jiných instrumentů 

(podkladových aktiv), se souhrnně nazývají deriváty. Vedle finančních derivátů se sem 

řadí také komoditní deriváty, jejichž hodnota se odvíjí od situace na trhu nerostných 

surovin nebo zemědělských plodin, a dále nástroje odvozené např. od klimatických 

ukazatelů, přepravních tarifů, emisních povolenek nebo míry inflace.
114

 

Deriváty slouží k redistribuci rizika, které je generováno reálnou ekonomikou, 

a obchodníky s deriváty jsou využívány k přenesení rizika a zajištění proti riziku.
115

 

Mimoto slouží také k zajištění likvidity, provádění arbitráže nebo ke spekulacím. 

S finančními deriváty se obchoduje na burzovních i OTC trzích. Zatím co na 

burzovních trzích mají finanční deriváty standardizovanou podobu, na OTC trzích jde 

zpravidla o dvoustrannou smlouvu, ve které si smluvní strany vyjednávají ekonomické 

a související podmínky kontraktu podle jejich konkrétních potřeb.
116

 

Ačkoliv objem obchodů s deriváty na BCPP od roku 2007 klesá (jak lze vidět 

z následujícího grafu), hrají deriváty, i díky obchodování na OTC trzích, na kapitálovém 

trhu významnou roli. Výjimku z trendu poklesu zaznamenal trh v roce 2011, kdy došlo 

k mírnému nárůstu objemu obchodů díky zvýšenému objemu obchodů s warranty. 

Pokles obchodů s futures souvisí s přechodem Burzy cenných papírů Praha na obchodní 

platformu Xetra v listopadu 2012, která obchodování s futures již nepodporuje. To 

znamená, že již nebyly vypisovány nové futures produkty a do té doby vypsané futures 

expirovaly k plánovanému datu. Nové produkty budou vypisovány na platformě 

EUREX Vienna, čímž má dojít ke konsolidaci obchodování s deriváty v rámci skupiny 

CEESEG na jediný trh.
117
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 BAKEŠ, Milan. Finanční právo. 6. upravené vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 549 s. Právnické učebnice. 

ISBN 978-80-7400-440-7. s. 425. 
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 ARNETT, George W. Global securities markets: navigating the world's exchanges and OTC markets 

[online]. Hoboken, N.J.: John Wiley, 2011, xvii, 174 p. [cit. 2014-06-11]. Wiley finance series, 670. 

ISBN 9781118056608. Dostupné z: http://site.ebrary.com/lib/cuni/docDetail.action?docID=10454781. 
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 MARRONI, Leonardo a Irene PERDOMO. Pricing and hedging financial derivatives and structured 

products: an introductory guide. Somerset, NJ, USA: John Wiley & Sons, 2013, pages cm. ISBN 978-

111-9953-715. s. 19. 
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 Ukončení obchodování futures na BCPP. Burza cenných papírů Praha, a.s. [online]. [cit. 2014-06-11]. 

Dostupné z: https://www.pse.cz/Novinky/Detail.aspx?ka=2695&language=czech.  
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3 Objem obchodů s deriváty na BCPP (v mld. Kč)
118

 

 

3.1 Pojem derivátů 

K dynamickému rozvoji finančních derivátů docházelo v sedmdesátých letech 20. 

století v souvislosti s pohybem úrokových sazeb a devizových kurzů
119

 a jejich vývoj 

neustále probíhá.  

Jak již bylo řečeno výše, derivát je finanční instrument, jehož hodnota je odvozena 

(derivována) od podkladového aktiva.
120

 Finanční deriváty představují právo nebo 

povinnost nákupu nebo prodeje finančního instrumentu (např. cenného papíru nebo 

deviz) v určitém čase nebo povinnost peněžního vypořádání, které je závislé na hodnotě 

                                                 
118

 Vlastní graf na základě dat z: Zpráva o vývoji finančního trhu v roce 2008 [online]. 2009 [cit. 2014-
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úrokové míry, měnového kurzu nebo třeba finančního indexu.
121

 V již zmíněném výčtu 

investičních nástrojů v zákoně o podnikání na kapitálovém trhu se nachází 

i demonstrativní výčet finančních derivátů, se kterými se na kapitálovém trhu 

obchoduje. Zákon výslovně vyjmenovává čtyři typické druhy derivátů - jedná se o opce, 

futures, swapy a forwardy.
122

 Pro finanční deriváty je charakteristický jejich termínový 

charakter, kdy na rozdíl od spotových obchodů, u kterých dochází k plnění do dvou 

obchodních dnů, při termínovaných obchodech se nakupují nebo prodávají finanční 

deriváty k budoucímu sjednanému termínu za předem dohodnutý termínovaný kurz. 

Jejich splatnost může být odlišná a je často kratší než splatnost podkladového 

instrumentu.
123

 Finanční deriváty jsou obchodovány jak na burzovním tak na OTC trhu. 

Finanční deriváty jsou tedy definovány pomocí tří charakteristických znaků. Prvním 

znakem je, že jejich hodnota se mění v reakci na změnu hodnoty podkladového aktiva. 

Druhým znakem je, že počáteční investice do finančního derivátu je nižší, než jaká by 

byla investice do samotného podkladového aktiva. Posledním znakem je, že finanční 

deriváty jsou vypořádávány v budoucnu.
124

 Obdobná definice je obsažena 

v Mezinárodních účetních standardech (standard IAS 39). Funkce finančních derivátů 

Finanční deriváty jsou využívány z dvou hlavních důvodů, a to k hedgingu a ke 

spekulaci. Vedle toho jsou také využívány k arbitráži a ke změně kupní síly (likvidity).  

První funkcí finančních derivátů je tedy hedging (zajištění). Umožňuje zafixovat 

ceny finančních derivátů, které jsou závislé na podkladových aktivech, k domluvenému 

termínu v budoucnosti, čímž ochrání svého držitele před investičním rizikem spojeným 

s vývojem tržních cen.
125

 Podle míry zajištění se potom zajištění dělí na dokonalé 

(úplné) a nedokonalé (částečné).  
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Finanční deriváty se dále využívají ke spekulaci, jelikož u derivátových kontraktů 

zpravidla dochází k pákovému efektu, který poskytuje vysoké zisky s minimální 

počáteční investicí, avšak za cenu vysokého rizika.
126

  

Arbitráž znamená obchodování na několika trzích za účelem dosáhnutí zisku bez 

rizika a nákladů.
127

 V době uzavření kontraktu tedy má obchodník jistotu zisku. Pokud 

ji nemá, nelze hovořit o arbitráži. Vzhledem k vysoké efektivitě a propojenosti 

dnešních trhů a široké dostupnosti informací, které by mohly ovlivňovat nebo 

ovlivňují cenu finančních instrumentů, nehraje arbitráž tolik významnou roli. 

Pokud už se možnost pro arbitráž naskytne, objeví se většinou jen na krátkou 

chvíli, neboť se ceny umožňující arbitráž opět rychle vyrovnají.  

3.3 Forwardy 

Forward představuje závazek koupit, resp. prodat podkladové aktivum, který je 

uzavírán v přítomné době, ale plnění nastává k dohodnutému datu v budoucnu, 

v dohodnutém množství a za stanovenou cenu (forwardový kurz).
128

 Forwardové 

operace probíhají pouze na OTC trhu mezi klienty a bankami, proto čas a množství 

nejsou nijak standardizovány a yměl by vycházet především z potřeb klienta. Přesto si 

banky stanovují určité technické minimum, při kterém operace provádějí. Rozdíl mezi 

spotovým a forwardovým kurzem se označuje spread (rozpětí), které s délkou splatnosti 

roste, neboť je v delším časovém horizontu těžší odhadnout vývoj spotového kurzu či 

provést zajišťovací operaci.  

Forwardy se mohou dělit na úrokové, měnové, akciové a případně komoditní. 

Samotné úrokové forwardy (interest rate forwards) se dělí na dohody o termínové 

úrokové sazbě, dohody o forwardovém termínovaném vkladu, úvěru nebo půjčky 

v hotovosti a dohody o forwardové koupi či prodeji dluhového cenného papíru nebo 

pohledávky. Dohoda o termínové úrokové sazbě (forward rate agreement, FRA) 
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spočívá v úhradě úrokového diferenciálu mezi dohodnutou fixní úrokovou sazbou 

(FRA sazba) a referenční pohyblivou úrokovou sazbou v předem domluveném čase.
129

 

Kupující (a na druhé straně prodávající) si tak zajišťuje pevně stanovenou 

(u prodávajícího pohyblivou) úrokovou sazbu pro své závazky (pohledávky) 

v budoucnu, které by jinak byly úročeny variabilní (fixní) sazbou.  

Měnový forward (currency forward) je kontrakt uzavíraný za účelem výměny pevně 

sjednaných částek ve dvou různých měnách k určitému budoucímu datu za domluvený 

forwardový kurz.
130

 U akciového forwardu (equity forward) jde o stejný princip 

dohody, avšak za účelem výměny pevné částky v hotovosti za akciový nástroj.  

3.4 Futures 

Kontrakt typu futures je standardizovaný termínovaný instrument, který se 

obchoduje na burze prostřednictvím brokerů, traderů a dealerů. Kupující se zavazuje 

v okamžiku splatnosti futures k výměně určitého podkladového aktiva za předem 

dohodnutý termínový kurz ve stanoveném objemu.
131

 Standardizace futures se projevuje 

jednak daným minimálně obchodovatelným množstvím (loty) a možností obchodovat 

pouze celé násobky těchto lotů, a také standardizovanou dodací lhůtou smluv.
132

  

Futures kontrakty jsou velmi podobné forwardovým smlouvám, avšak liší se 

zejména tím, že jsou obchodovány na burzách, jde o méně flexibilní standardizovaný 

kontrakt, se kterým ale není spojena povinnost bezpodmínečného plnění. S futures 

bývají oproti forwardům spojeny vyšší transakční náklady a obchody jsou složitější.
133

 

Příčinou vzniku v podstatě „standardizovaných burzovních forwardů“ je především 

snaha soustředit poptávku a nabídku na jednom místě a tím zajistit větší likviditu i ceny 

odrážející skutečnou nabídku a poptávku, umožnění průběžného zúčtování zisků a ztrát, 
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aniž by muselo dojít ke skutečnému plnění kontraktu, eliminace úvěrového rizika při 

nesplnění sjednaného obchodu a možnost kdykoliv uzavřít otevřenou pozici jejím 

odprodejem a tím zajistit konečný zisk nebo ztrátu.
134

 

Obchody se uzavírají prostřednictvím brokerů a traderů, kteří jsou členy burzy, a tak 

mezi kupujícího a prodávajícího vstupuje ještě clearingová ústředna (clearingové 

centrum).
135

 Jelikož tím, kdo nese riziko z probíhajících obchodů, je právě clearingová 

ústředna, musí prodávající a kupující po uzavření obchodu na marginový účet (margin 

account) clearingové ústředny složit počáteční zálohu (initial margin), která při 

každodenním zúčtování zisků a ztrát probíhající na základě rozdílu mezi uzavíracími 

kurzy běžného a minulého dne nesmí klesnout pod udržovací úroveň (maintenance 

level).
136

 Pokud by na konci obchodního dne nebyl účet vyrovnán na udržovací úroveň, 

došlo by k nucenému vypořádání (margin close) držených futures a zrušení 

kontraktů.
137

 Počáteční záloha je jen procentem z celkového objemu dohodnutého 

obchodu, proto se především zde využívá pákový efekt, jak bylo vysvětleno výše.  

Aby subjekty vyloučily riziko plynoucí z uzavření forwardového kontraktu, 

uzavírají často opačné pozice, které se v clearingovém centru proti sobě započítají, 

dojde ke zrušení pozice daného subjektu a peněžní rozdíly se zaúčtují na marginový 

účet.
138

  

U futures se vyskytují dva způsoby konečného vypořádání. Finanční vypořádání je 

nejčastější a mezi subjekty v protipozicích dochází pouze k finančnímu vyrovnání, které 

se ale s ohledem na každodenní zúčtování omezí pouze na vyrovnání poslední změny. 

Druhý typ vypořádání, fyzické, se využívá jen zřídka. Probíhá tak, že za závěrečnou 

cenu vypořádání předá držitel podkladové aktivum držiteli dlouhé pozice.
139
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Podle podkladového aktiva u futures opět rozlišujeme několik typů, a to úrokové 

futures na dluhové cenné papíry nebo úrokovou sazbu, měnové futures, akciové, 

indexové a komoditní futures.
140

 U indexových futures, které mají jako bazické aktivum 

index kurzů akcií, dochází pouze k finančnímu vyrovnání, neboť vyrovnání fyzické by 

ani nebylo možné.
141

  

3.5 Swapy 

Swapy jsou další instrumenty, se kterými se obchoduje na OTC trzích. Jde 

o „výměnu dvou rozdílných peněžních toků mezi dvěma (výjimečně i více) subjekty 

(nazývanými swapoví partneři) ve smluveném období“.
142

 Dochází k záměně 

(prohození) ekonomické pozice a rizika zainteresovaných subjektů, aniž by došlo 

k výměně pozice dlužníka a věřitele z právního hlediska.  

Podle toho, co se rozumí pod finančním tokem, se swapy rozdělují na úrokové, 

měnové a devizové. Úrokové swapy mohou být založeny na vzájemné výměně pevných 

a variabilních úrokových plateb (fixed-floating interest rate swaps) nebo odlišně 

stanovených variabilních úrokových plateb (floating-floating interest rate swaps).
143

  

Měnové swapy jsou termínové swapové kontrakty, které zavazují swapové partnery 

k výměně smluvených úrokových plateb ve dvou různých měnách a výměně 

nominálních hodnot podkladových měn za dohodnutý kurz.
144

 Měnové swapy se dále 

člení na měnové swapy založené na vzájemné výměně dvou různých pevných 

úrokových plateb (fixed-fixed currency swaps), pevných a variabilních úrokových 

plateb (fixed-floating currency swaps) nebo dvou druhů variabilních úrokových plateb 

(floating-floating currency swaps).
145

 Na počátku obchodu si swapoví partneři vymění 

jistiny denominované ve dvou různých měnách, po celou dobu trvání kontraktu si 
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vzájemně platí stanovené úrokové úhrady a v době splatnosti smlouvy dojde ke zpětné 

směně jistin ve stejném kurzu, jako počáteční výměna.
146

  

3.6 Opční kontrakty 

3.6.1 Opce 

Opce je finanční instrument, který představuje právo kupujícího (držitele, majitele) 

opci koupit (nazývá se kupní, poptávkové nebo call opce) nebo prodat (potom se hovoří 

o prodejní, nabídkové nebo put opci) standardizované množství podkladového 

(bazického) aktiva za sjednanou realizační cenu ve stanoveném standardizovaném 

termínu, jestliže to je pro držitele opce výhodné.
147

 Jedná se o smlouvu mezi 

vypisovatelem opce, který se zavazuje neodvolat ve sjednaném termínu svou nabídku, 

a držitelem opce, který má právo od smlouvy odstoupit a toto právo si kupuje za opční 

prémii (cenu opce), která bude tím vyšší, čím výhodnější bude realizační cena pro 

držitele opce.
148

 Pokud držitel opce využije svého práva od opční smlouvy odstoupit, 

zpravidla kvůli jinému vývoji kurzu podkladového aktiva, než původně očekával, 

operace se neprovede.  

Samotná opční prémie je tvořena vnitřní a časovou hodnotou opce. Vnitřní hodnota 

opce (intrinsic value) informuje o tom, zda by byla realizace opce zisková nebo ne. 

Pokud je rozdíl mezi spotovou cenou u call opce a realizační cenou bazického 

instrumentu, případně rozdíl mezi realizační cenou bazického instrumentu a spotovou 

cenou u put opce kladný, je kladná i vnitřní hodnota opce a opce se označuje jako „in 

the money“. Pokud je rozdíl roven nule, její vnitřní hodnota je taktéž rovna nule a opce 

přestává být vhodná k realizaci. Taková situace se označuje jako „at the money“. Stav 

„out of money“ označuje situaci, kdy je rozdíl záporný, opce má opět nulovou vnitřní 

hodnotu a opci již není vhodné realizovat.
149

 Časová hodnota opce (time value) 
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představuje rozdíl opční prémie a vnitřní hodnoty opce a s časem se snižuje až k nule 

v den splatnosti opce.
150

 

Opce se dále člení na opce evropského a amerického typu. Zatímco evropská opce 

může být realizována pouze v den splatnosti, americká opce může být uplatněna 

kdykoliv během doby splatnosti. Opce lze ale ještě před uplatněním práva prodat, ať už 

na burzovním nebo OTC trhu, kde se oba typy obchodují.  

Další dělení vychází z druhu podkladového aktiva, na které je opce vypsána. 

U úrokové opce (interest rate option) představuje bazické aktivum dohoda 

o forwardové úrokové míře, termínovaný vklad, úvěr nebo půjčka či dluhový cenný 

papír. Měnová opce (currency option) má za podkladové aktivum určitou měnu, 

akciové opce (equity option) akcie nebo akciový index a případně komoditní opce 

(commodity option) různé komodity.
151

  

Vedle klasických opcí se na kapitálových trzích vyskytují také exotické opce další 

instrumenty, které mají podobné vlastnosti jako opce. Exotické opce se od klasických 

opcí liší tím, že jsou s nimi spojena nadstandardní práva, která se u klasických opcí 

nevyskytují. Obchodování s exotickými opcemi probíhá převážně na OTC trzích, 

protože se více přizpůsobují potřebám smluvních partnerů, kteří si mezi sebou 

vyjednávají konkrétní podmínky a ty se mohou velmi lišit. To také vysvětluje širokou 

škálu těchto exotických opcí, mezi které řadíme např. exotické opce založené na 

kombinování vlastností evropských a amerických opcí (bermudské a kanárské opce), 

exotické opce s nestandardní závislostí své hodnoty na bazickém aktivu (asijské, 

lookback, shout, ladder, bariérové, binární, pásmové, step-up a step-down opce, apod.), 

exotické opce s více podkladovými aktivy (basket opce, ppce na cenové rozpětí 

podkladových aktiv, na výměnu podkladových aktiv, rainbow a outperformance opce 

a další), exotické opce s nestandardními doplňujícími vlastnostmi (chooser, 

prodloužitelné, předčasně ukončitelné opce, opce s odloženými platbami, podmíněné 

a quanto opce).
152

  V další části mé práce se však zaměřím jen na vybrané druhy 
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exotických opcí, a to konkrétně na warranty a opční instrumenty vytvářené řetězením 

opcí (cap, floor nebo collar).  

Opce se také mohou kombinovat s ostatními finančními deriváty a vytvářejí tak 

nové instrumenty. Vedle opcí na forward, opcí na futures instrumenty a opcí na opce se 

mezi syntetické termínové derivátové instrumenty řadí i opce na swap, 

tzv. swaptions.
153

 Jejich podstata je velmi podobná, proto se zaměřím pouze na poslední 

ze jmenovaných instrumentů. Kupující swaptions má právo na uplatnění opce ke 

sjednané swapové smlouvě, která konkretizuje parametry podkladového swapu. Při 

uzavření smlouvy si strany sjednávají také čas do vypršení opce a výši prémie, kterou 

kupující zaplatí prodávajícímu. Swaptions se využívají především k zajištěné proti 

riziku vyplývajícího z budoucího vývoje úrokových sazeb (call swaptions proti 

klesajícím úrokovým sazbám a put swaptions proti rostoucím úrokovým sazbám).
154

 

3.6.2 Warranty 

Warrant (případně též sekuritizovaná opce) je cenný papír, který představuje 

právo na nákup (call warrant) nebo prodej (put warrant) určitého množství 

podkladového aktiva ve formě akcií, měny, dluhopisů nebo komodit ve stanovené době 

a za stanovenou realizační cenu.
155

 Tím, že se držitel warrantu může rozhodnout, zda 

své právo realizuje nebo ne, se warranty blíží opcím. Avšak opce nejsou cennými 

papíry, jsou obchodovány i na termínovaných burzách, a jsou tedy mnohem více 

standardizovány, mají také více vypisovatelů, zatímco s warranty se obchoduje na 

spotových burzách a jsou vydávány jediným emitentem, přičemž jejich počet je pevně 

stanovený. Warranty jsou považovány za vysoce rizikové finanční instrumenty. 
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3.6.3 Opční instrumenty vytvářené řetězením opcí 

Řetězením opcí se rozumí rozdělení celkové životnosti opčních kontraktů do 

několika dílčích úseků, přičemž ale stále jde o jeden opční instrument s jednorázově 

splatnou opční prémií.
156

 Takto vznikají opční instrumenty typu cap, floor a jejich 

kombinace collar, všechny se pak obchodují na OTC trzích. 

V opčním kontraktu typu cap si smluvní strany dohodnou pevnou úrokovou cap 

sazbu, a pokud bude tato sazba ve stanovených rozhodných dnech (začátek úrokového 

období s výjimkou prvního úrokového období) překročena dohodnutou referenční 

úrokovou sazbou, zaplatí prodejce držiteli capu úrokový rozdíl mezi sazbami, který je 

vztažen k dohodnuté nominální hodnotě a dohodnutému úrokovému období.
157

 Cap 

bývá využíván k zajištění proti vzestupu tržních úrokových sazeb. Příkladem může být 

zajištění proměnlivě úročeného úvěru s půlročním přizpůsobováním úrokové sazby 

podle šestiměsíční sazby LIBOR s úrokovou sazbou ve výši LIBOR+1% 

s jednorázovou splatností za dva roky.
158

 LIBOR představuje průměrnou úrokovou 

sazbu, za kterou si banky na londýnském mezibankovním trhu poskytují krátkodobé 

úvěry (London Interbank Offered Rate). Cap je obchodován na OTC trzích, a proto lze 

sjednat přímo na míru. Pokud tedy dojde k uzavření cap kontraktu na stejnou nominální 

hodnotu jako má úvěr, který bude také navázán na LIBOR a bude mít shodné úrokové 

období, cap opravňuje k plnění, pokud je v rozhodných dnech LIBOR vyšší než 

sjednaná cap sazba, pokud by byla nižší, nedojde k uplatnění opce, nárok na plnění tedy 

nevznikne, ale zároveň nevznikne ani povinnost k plnění. Velmi zjednodušeně řečeno 

to tedy znamená, že příjemce úvěru bude bance platit úrokové náklady ve výši 

LIBOR + 1%, pokud ale sazba LIBOR vzroste nad sjednanou cap sazbu, zaplatí se 

příjemci úvěru toto navýšení z cap kontraktu a je tak zajištěn proti růstu úrokové 

sazby. Za cap kontrakt však musí zaplatit prodávajícímu cap prémii. 
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K zajištění proti poklesu tržních úrokových sazeb se využívá opční kontrakt typu 

floor, např. k zajištění proměnlivě úročených pohledávek. Prodávající uhradí držiteli 

floor úrokový rozdíl mezi sjednanou referenční úrokovou sazbou a stanovenou floor 

sazbou, pokud ve stanovených rozhodných dnech bude referenční úroková sazba pod 

floor sazbou.
159

 Za takové zajištění se opět platí prémie, v tomto případě nazývaná floor 

prémie. 

Jak již bylo řečeno výše, collar představuje kombinaci opčních instrumentů typu 

cap a floor. Collar lze tedy složit ze dvou opčních smluv uzavřených se stejnou nebo 

odlišnou protistranou, lze je však uzavřít i jako jediný opční kontrakt. Kupující je 

v postavení kupujícího cap a zároveň prodávajícího floor. Protistrana má pak opačné 

postavení. Kupující obdrží plnění, pokud referenční úroková sazba v rozhodný den bude 

vyšší než sjednaná cap sazba, pokud ale referenční úroková sazba bude nižší než 

dohodnutá floor sazba, bude k poskytnutí povinen on. Prodávající tak své proměnlivé 

úročené závazky zajišťuje proti růstu úrokových sazeb nad sjednanou mez, zároveň ale 

nese riziko, že při poklesu pod floor sazbu bude muset protistraně zaplatit rozdíl mezi 

floor sazbou a referenční úrokovou sazbou. Tím se tento opční kontrakt floor liší od 

capu, a proto je také celková prémie za nákup collar nižší (představuje rozdíl mezi 

prémií za cap a floor).
160
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3.7 Rámcové smlouvy o obchodování na finančním trhu 

International Swaps and Derivates Association
161

 (dále jen „ISDA“) byla 

založena v roce 1985 s cílem zajistit bezpečné a efektivní obchodování s deriváty na 

OTC trzích. Vytvoření rámcové smlouvy pro obchodování s OTC deriváty (Master 

Agreement) a dalších souvisejících dokumentů má vést ke snížení úvěrového rizika 

a posílení právní jistoty. Dnes má ISDA přes více než 800 členů ze 64 zemí, sídlí v New 

Yorku a tato široká členská základna jí napomáhá k prosazování tří hlavních cílů této 

asociace. Jedná se o snižování úvěrového rizika u protistran, zvyšování transparentnosti 

a zlepšování operační infrastruktury. To vše by mělo vést k vybudování stabilního 

finančního trhu a regulatorního rámce. 

Českou verzi ISDA Master Agreement vypracovala Česká bankovní asociace.
162

 

Česká bankovní asociace vznikla v roce 1990 jako dobrovolné sdružení právnických 

osob. K jejím úkolům patří zastupovat a prosazovat společné zájmy členů vůči 

Parlamentu a vládě České republiky, České národní bance, veřejnosti i zahraničí 

a podílet se na harmonizaci legislativy v oblasti bankovnictví a standardizaci postupů 

v tomto odvětví. Česká bankovní asociace a je také členem Evropské bankovní federace 

(European Banking Federation, EBF)
163

, která reprezentuje zájmy svých členů 

především v Evropské unii. Jak jsem již uvedla, Česká bankovní asociace vytvořila 

tzv. českou ISDA rámcovou smlouvu, která se řídí českým právem a kterou označuje 

jako Rámcovou smlouvu o obchodování na finančním trhu (Czech Master Agreement) 

a která byla vytvořena také na základě vzorové dokumentace publikované Evropskou 

bankovní federací. Poslední aktualizace z roku 2013 reflektuje změny v evropském 

právu, v prvé řadě tedy směrnice a nařízení, jak bylo popsáno v kapitole 1.3.2. Czech 

Master Agreement umožňuje bankám používat jednotný formát smlouvy při 

obchodování na finančním trhu. Na tuto smlouvu je vyhotoven i právní posudek 

a uznává ji i Česká národní banka.  
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Finanční transakce se mezi smluvními stranami uzavírají na základě Rámcové 

smlouvy o obchodování na finančním trhu, kterou tvoří obecná ustanovení, zvláštní 

ustanovení, jednotlivé přílohy a doplňky k těmto přílohám. Smluvní strany se mezi 

sebou domluví, ať již ústně nebo jakýmkoli jiným komunikačním prostředkem, na 

transakci a následně si navzájem zašlou potvrzení neboli konfirmaci (strany se také 

mohou dohodnout, že pouze jedna strana zašle konfirmaci a druhá strana ji jen potvrdí). 

Obecná ustanovení upravují složení rámcové smlouvy a vztahy mezi 

jednotlivými složkami, oznamovací povinnosti ve vztahu ke každé transakci, definice 

použitých pojmů, prohlášení a odstoupení od smlouvy, částku závěrečného vyrovnání, 

oznámení smluvních stran, provádění transakce prostřednictvím provozovny, rozhodné 

právo, řešení sporů, jurisdikci, rozhodčí řízení a další oblasti. Obecná ustanovení jsou 

standardní částí smlouvy a v této podobě se nemění. 

Zvláštní ustanovení obsahují specifikaci smluvních stran, které se standardně 

označují jako strana A (zpravidla banka prodávající derivát) a strana B (zpravidla 

obchodní společnost kupující derivát). Zvláštní ustanovení obsahují doplnění obecných 

ustanovení, bližší specifikaci jednotlivých institutů a mění nebo vylučují ustanovení 

zakotvených v obecné části. Zde dochází k výběru derivátů, které mohou být mezi 

stranami obchodovány. Jedná se o devizové transakce, úrokové transakce, opční 

transakce, komoditní transakce, transakce s emisními povolenkami Evropské unie, ale 

na základě rámcové smlouvy dochází i k uzavírání repo obchodů a k půjčkám cenných 

papírů. Každému zvolenému finančnímu instrumentu bude odpovídat jedna příloha 

a jednotlivé doplňky, navíc smlouva může obsahovat přílohu o udržování finančního 

zajištění.  

K provedení samotného obchodu dochází až po uzavření rámcové smlouvy. 

Může probíhat telefonicky nebo elektronicky a má zpravidla velmi jednoduchou 

podobu. Obsahuje označení protistran, odkazuje na uzavřenou rámcovou smlouvu, 

a stanovuje číslo obchodu, nominální hodnotu, datum obchodu a dobu trvání, úrokovou 

sazbu a splatnost a další údaje určující konkrétní obchod. Na základě jedné rámcové 

smlouvy tak může docházet k uzavření několika obchodů, což celý proces výrazně 

zjednodušuje a urychluje. Vždy samozřejmě záleží na dohodě stran. 

ISDA Master Agreement ani Czech Master Agreement nejsou jediné smlouvy, 

na základě kterých by mohlo docházet k uzavírání obchodů na OTC trzích. Avšak 
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vzhledem ke své univerzálnosti a propracovanosti jsou velmi používané a rozšířené. 

ISDA Master Agreement je navíc možné díky mezinárodnímu rozšíření využívat i pro 

mezinárodní obchody a tato smlouva je mezinárodně uznávaná a Czech Master 

Agreement je pak dostupná i v anglickém jazyce. Vypracování tohoto konceptu 

hodnotím velmi pozitivně, protože dle mého názoru značně ulehčil a urychlil 

obchod s OTC deriváty, sjednotil používanou terminologii a zajisté snížil 

i administrativní náklady společností a přispěl ke sjednocení smluvní 

dokumentace. 
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Závěr 

Tato práce podává podrobnější pojednání o povaze a úpravě investičních 

nástrojů, z nich pak především investičních cenných papírů a finančních derivátů, 

a operacemi s nimi.  

Institut cenných papírů a finančních derivátů je úzce spjat s úpravou 

kapitálového trhu. Proto je logickou a nezbytnou součástí práce popis, nastínění 

a vysvětlení fungování, regulace a dohledu nad kapitálovým trhem. O tomto je 

pojednáno v rozsahu nikoli komplexním, nýbrž pouze potřebném pro následné 

pojednání o investičních nástrojích. Úprava kapitálového trhu totiž ovlivňuje úpravu 

investičních nástrojů a operace s nimi především různými veřejnoprávními omezeními 

a povinnostmi kladenými jak na právní subjekty aktivní na kapitálovém trhu, tak i na 

předměty obchodů na kapitálovém trhu.  

Regulace kapitálového trhu je chápána jako soubor nástrojů k vytvoření 

efektivního a transparentního trhu, k zamezení selhávání trhu a vzniku bublin na 

kapitálovém trhu a k posilování důvěry v kapitálový trh u jednotlivých subjektů. 

Regulace nesměřuje k obecnému omezování kapitálového trhu a jeho konzervaci.  

Ve své práci dospívám k závěru, že regulace kapitálového trhu postupně směřuje 

k vytvoření efektivního a transparentního trhu a k posilování důvěry v něj, a to mimo 

jiné kladením požadavků na odbornost a zvýšenou odpovědnost vybraných subjektů. 

Také upozorňuji a kladně hodnotím, že evropská regulace směřuje k postupnému 

sjednocování kapitálového trhu na evropské úrovni, a tím i ke zjednodušení operací 

s investičními nástroji v rámci Evropské unie. Rovněž kladně hodnotím úmysl 

zákonodárce nedefinovat kapitálový, resp. finanční trh, neboť by i jeho velmi obecná 

definice mohla vést k výkladovým nejasnostem a mohla být omezující při aplikaci 

regulatorních pravidel, což by vedlo k jejich obcházení. 

Po důležitém a nezbytném pojednání o regulaci kapitálového trhu je pozornost 

věnována již samotným investičním nástrojům. 

Nejdříve se zaměřuji na investiční cenné papíry a operace s nimi. Postupně jsou 

popisovány jednotlivé typy investičních cenných papírů, přičemž je výklad zaměřen 

především na ty části, které jsou podstatné pro obchodování s nimi na kapitálových 
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trzích. Po popisu jednotlivých investičních cenných papírů následuje popis jednotlivých 

operací s nimi, zejména jejich vydávání, jejich přeměn na zaknihované cenné papíry 

a opačně a na jednotlivé dispozice s nimi. V práci je pamatováno na nedávno proběhlou 

rekodifikaci, která se dotkla i značné části investičních cenných papírů, proto jsou 

v práci obsaženy i změny a posuny v právní úpravě. Pro komplexnost přehledu cenných 

papírů obecně je v práci zařazen i stručný popis cenných papírů, které nejsou 

investičními cennými papíry.  

Ve své práci se nezabývám hodnocením úpravy co do jejího provedení, 

kupříkladu opuštění a nahrazení dělení cenných papírů podle podoby, nýbrž se zaměřuji 

a hodnotím rekodifikaci z pohledu drobných posunů, které považuji za přínosnější pro 

praxi. Proto hodnotím zejména zavedení legální definice cenného papíru, výslovné 

umožnění vydávání inominátních cenných papírů nebo možnost nahrazení podpisu 

mechanickým otiskem. Všechny tyto změny hodnotím pozitivně, protože odstraňují 

některé výkladové nejasnosti předchozí úpravy. Současně upozorňuji na nedůsledné 

odlišování pojmů vydání cenného papíru a emise cenného papíru v celém právním řádu 

a do budoucna doporučuji přesnější použití těchto dvou pojmů.  

Po rozboru investičních cenných papírů následuje rozbor druhého hlavního typu 

investičních nástrojů, a to finančních derivátů. Hlavní pozornost je věnována popisu 

jednotlivých základních typů finančních derivátů, které se obchodují na kapitálových 

trzích. Součástí tohoto popisu je uvedení konkrétních příkladů popisovaných typů 

finančních derivátů, včetně nastínění mechanismu jejich fungování na kapitálových 

trzích. V závěru kapitoly jsou popsány rámcové smlouvy o obchodování na finančním 

trhu, které slouží jako vzor především pro operace s finančními deriváty.  

S ohledem na vývoj a variabilitu finančních derivátů kladně hodnotím, že 

zákonodárce opět upustil od legální definice finančního derivátu. Stejně tak pozitivně 

hodnotím existenci vzorových rámcových smluv o obchodování na finančním trhu, 

neboť je považuji za přínos a zjednodušení pro praxi při operacích s finančními 

deriváty. Jejich rozšíření znamená sjednocení podmínek realizace obchodů a 

terminologie. 
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Resumé 

Právní problematika operací s cennými papíry a finančními deriváty 

Cílem této diplomové práce je analyzovat platnou právní úpravu cenných papírů 

a finančních derivátů, porovnat ji s úpravou účinnou před rekodifikací českého 

soukromého práva a přiblížit také fungování finančního trhu, na kterém dochází 

k operacím s cennými papíry a finančními deriváty, a to prostřednictvím analýzy 

regulace a dohledu nad kapitálovým trhem. 

Diplomová práce je rozdělena do tří hlavních kapitol. První kapitola se zaměřuje 

na vymezení finančního trhu a jeho strukturu, blíže se pak zabývá kapitálovým trhem, 

který tvoří část finančního trhu. Největší pozornost je věnována regulaci a dohledu nad 

kapitálovým trhem, a to z pohledu mezinárodního, evropského i vnitrostátního práva. 

Závěr této části se věnuje nejvýznamnějšímu organizátorovi regulovaného trhu v České 

republice, tedy Burze cenných papírů Praha. 

Druhá kapitola se zaměřuje na vymezení pojmu cenných papírů a jejich třídění 

podle forem a druhů a podrobněji se věnuje akciím, jako jednomu z nejvýznamnějších 

druhů cenných papírů. Tato kapitola také věnuje pozornost vydávání cenných papírů 

a popisuje nejdůležitější smlouvy, které se ve vztahu k cenným papírům uzavírají. Tato 

kapitola obsahuje i část o investičních nástrojích, které zahrnují cenné papíry i finanční 

deriváty.  

Třetí část definuje pojem finančního derivátu, zabývá se jejich funkcí 

a přibližuje hlavní typy finančních derivátů, jako jsou forwardy, futures, swapy a opční 

kontrakty, ze kterých pro analýzu vybírá opce, warranty a opční instrumenty vytvářené 

řetězením opcí. Pozornost je věnována i rámcovým smlouvám o obchodování na 

finančním trhu. 

V závěru je shrnuta provedená analýza, dílčí závěry, ke kterým jsem dospěla 

v rámci jednotlivých kapitol a návrhy de lege ferenda.  

 

Klíčová slova: kapitálový trh, cenné papíry, finanční deriváty  
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Abstract 

Legal issues of transactions with securities and financial derivatives 

The aim of this thesis is to analyse valid legal regulations concerning securities 

and financial derivatives, to compare it with regulations valid before recodification of 

Czech private law as well as to describe operation of the financial market, where 

transactions with securities and financial derivatives take place, through analysis of 

capital market regulation and supervision. 

The thesis is composed of three main chapters. Chapter One is focused on 

a definition of the financial market and its structure and further examines the capital 

market as a part of the financial market. Primary attention is concentrated on capital 

market regulation and supervision from the perspective of international, European and 

national law. Conclusion of this chapter deals with the main organizer of the regulated 

market in the Czech Republic, i.e Prague Stock Exchange. 

Chapter Two concerns the definitions of securities and their classification 

according to their forms and types. Shares, as one of the most important type of 

securities, are covered in more detail. This chapter also outlines issuance of securities 

and describes main contracts concerning securities. This part also includes a dedicated 

section on investment instruments embracing both securities and financial derivatives.  

Chapter Three deals with a concept of financial derivatives and their function 

and points to main types of financial derivatives, such as forwards, futures, swaps and 

option contracts (options, warrants and option instruments created by chain of options). 

This part also describes master agreements for financial transactions. 

The conclusion of the thesis provides a summary of performed analysis, partial 

conclusions from the previous chapters and proposals de lege ferenda.  

 

Key words: capital market, securities, financial derivatives  


