
Abstrakt 
 
 
 Investiční bankovnictví představuje významnou složkou finančního trhu. 

Banky, jakožto finanční instituce, hrají nezastupitelnou roli ve fungování ekonomik 

celého světa. Společně s finančními dokumenty a finančními trhy tvoří základní prvek 

finančního systému.  

 

 Finanční trh je složitý systém vzájemně propojených vztahů dílčích tržních 

segmentů a jedním z nich je právě investiční bankovnictví. Jeho existence umožňuje 

přesouvat úspory finančních prostředků od spořících subjektů k deficitním 

prostřednictvím zprostředkovatelských aktivit, a to za pomoci nejrůznějších druhů 

finančních instrumentů, nazývaných  jako investiční instrumenty. Zprostředkovatelská 

funkce investičního bankovnictví je základním rozdílem, který rozlišuje investiční 

bankovnictví od komerčního. Investiční banky jsou hlavním zprostředkovatelem, 

který umísťuje uvolněné zdroje (úspory) na kapitálový trh. Jak je známo z 

ekonomických zákonitostí, role investic je pro zdravý koloběh a fungování státního 

hospodářství velmi důležitá a nešlo by bez nich dosáhnout trvalého hospodářského 

růstu. Z těchto důvodů jsem se rozhodla zanalyzovat investičního bankovnictví od 

vývoje, přes ekonomické souvislosti až po právní zakotvení těchto institucí a jejich 

činností v českém právním řádu. V této diplomové práci analyzuji dílčí aspekty 

investičního bankovnictví a upozorňuji zároveň na ustanovení, která mohou vést 

k výkladovým problémům.  

 

 Diplomová práce je složena z 5 kapitol a každá z nich analyzuje jiný aspekt 

investičního bankovnictví. První kapitola analyzuje vývoj investičního bankovnictví 

od raných počátků až po současnost. Druhá kapitola rozebírá finanční krizi 2008 a 

obsahuje případové studie pádu největších investičních bank. Třetí kapitola se zabývá 

investičním bankovnictvím jako komponentem finančního trhu a investiční bankou, 

dílčí části pojednávají o struktuře investičních bank, jejich zakotvení v českém právní 

řádu, jejich vnitřní strukturou, organizační strukturou  a riziky investičních bank. 

 Čtvrtá kapitola je věnována dohledu a regulaci činnosti investičních bank. Pátá 

kapitola pojednává o investičních obchodech banky.  

 



 V této diplomové práci je použita metodika analýzy a syntézy, metoda 

empirického rozboru a modelové analýzy, komparativní metoda, metoda dedukce a 

metoda logická. Cílem práce bylo vytvoření souhrnného tutoriálu pro zájemce o toto 

téma, které samostatně nebylo na naší fakultě doposud komplexně zpracované. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


