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Úvod 
 
 
Téma “Investiční bankovnictví” jsem si pro svou diplomovou práci zvolila hned z 

několika důvodů. První a nejdůležitější motivací je pro mě kreativnost a široký záběr 

zmíněného odvětví.  

 

Oblast investičního bankovnictví je svým vlastním samostatným světem, jenž 

spojuje obchodníky, analytiky, bankéře i právníky a to často v rámci jedné transakce. 

Stejně barevné spektrum přitom nalezneme mezi klienty investičních bank, které tvoří 

jak jednotlivci střední třídy a bohatí investoři, tak nově vzniklé společnosti hledající 

zdroje kapitálu, zavedené finanční giganty v podobě silných korporátních klientů 

bank, rodinné firmy i nadnárodní korporace. V neposlední řadě využívají investičních 

služeb i vlády a municipální úřady. Těmto různorodým subjektům nabízejí investiční 

banky své služby a produkty, které musí obsáhnout jak přání klientů, kteří se rozhodují 

své úspory zhodnotit a jsou tedy v roli investorů, tak těch zákazníků banky, jež jsou 

debetní a musí zdroje kapitálu teprve získat. Zprostředkovatelský charakter služeb 

investičního bankovnictví je nebývale rozsáhlý a domnívám se, že zvolené téma mé 

práce, ačkoliv je často dílčí součástí vybraných kapitol klasických bankovních 

publikací, by si zasluhovalo více pozornosti. Vždyť oblast investičního bankovnictví 

je silně provázaná s finančními trhy, jejichž vývoj ovlivňuje hospodářský růst i 

ekonomiku země a tím tedy i život každého z nás.   

Tato oblast vykazuje taktéž velkou dynamičnost ve vývoji, což má svůj důvod 

nejen ve zmíněné provázanosti investičních bank s finančním trhem, nýbrž i v tom, že 

jakýkoliv druh služeb podléhá potřebám tržních subjektů, které se neustále mění. 

Ačkoliv jsou investiční banky jen jedním segmentem finančního trhu, na jeho vývoj 

mají nebývalý vliv a svědčí o tom například finanční krize v roce 2008. Přesto 

dokázaly investiční banky přežít veškerá svá temná vývojová období a transformovat 

sebe i své služby nově vzniklým potřebám trhu, který se v průběhu posledních let silně 

globalizoval. Globalizaci finanční sféry odpovídá i činnost investičních bank,  právní 

úprava tohoto odvětví i oblast regulace. Globalizaci je nutné zohledňovat i v této 

diplomové práci, neboť investiční bankovnictví je spíše zahraničním, než českým 

fenoménem. Zahraniční aspekt, především geneze institutu ve Spojených státech, se 
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prolíná celou prací včetně terminologie, neboť investiční bankovnictví je dominantním 

fenoménem především v anglosaských zemích. Spojené státy jsou zároveň kolébkou 

některých bankovních institutů, jež jsou v práci zmíněné, a proto zůstává dílčí 

pojmosloví v angličtině, zvláště tam, kde český překlad absentuje či není užíván. 

 

Mnou vnímaný nezájem veřejnosti o zvolené téma mě přivedl na myšlenku ho 

samostatně zpracovat a ucelit pro případné další zájemce. V depozitáři závěrečných 

prací jsem nenašla téma Investičního bankovnictví doposud zadané ani na půdě 

pražské právnické fakulty, ba ani v archivech závěrečných prací zbývajících českých 

právnických fakult. Oblast investičního bankovnictví stále zůstává laické i odborné 

veřejnosti částečně skryta a ačkoliv se často veřejně informuje o skandálech a pádech 

investičních bank či nekalých praktikách obchodníků s cennými papíry, vyjma 

zájemců o problematiku je málokdo schopen skutečně charakterizovat například 

rozdíly mezi investičním bankovnictvím a komerčním, či v pozici klienta rozpoznat, 

zda banka v konkrétní transakci pracuje ve prospěch jeho či svůj vlastní. 

 

 K výběru tématu Investičního bankovnictví mě zároveň přivedlo zahraniční 

studium, na němž jsem navštěvovala kurzy investičního práva a několik kurzů fúzí a 

akvizic, které tvoří právě jeden aspekt činnosti investičních bank.  

 

 Dle mého názoru je možné o oblasti investičního bankovnictví konstatovat, že 

jde o multidimenzionální fenomén, jehož mezioborový přesah v sobě spojuje 

veřejnoprávní oblast i soukromoprávní, taktéž hojně využívá ekonomických 

zákonitostí a různorodých oblastí práva, především aspekty práva finančního, 

správního, evropského, obchodního a nově i občanského.1  Z multioborového záměru 

zvoleného tématu je zřejmé, že i právní úprava institutu investičního bankovnictví je 

roztříštěna do řady právních předpisů, přičemž některé legální definice absentují 

úplně, což je dle mého názoru v přímém rozporu s požadavkem na určitost právních 

                                                
1 	  Od 1.1.2014 byly vlivem rekodifikace zrušeny dílčí právní předpisy upravující problematiku 
investičních činností bank, jejichž ustanovení byla přesunuta do zákona č. 89/2012 SB., nový občanský 
zákoník.	   Jako příklad lze uvést	   zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, jehož ustanovení byla 
zahrnuta do čtvrtého dílu nového občanského zákoníku.	  



	   8	  

norem; některé právní normy jsou v různých právních předpisech obsaženy naopak 

dvojmo.  

 

Taktéž je nutné zmínit, že český právní řád pojem investičního bankovnictví 

nezná, legislativně jej neužívá a stejně tak je tomu v případě legislativního užívání 

pojmu „investiční banka“, jež v ustanoveních českého právního řádu nenalezneme. 

Pro účel této práce užívám pojem investiční banka ve smyslu ustanovení §1 odst.1 a 3 

písm. h) zákona č. 21/1992Sb., o bankách. 

  

Tato diplomová práce má za cíl pokrýt veškeré důležité aspekty, které 

investiční bankovnictví zahrnuje. V rámci zpracování je dílčím cílem zaměřit 

pozornost na legislativní problémy současné právní úpravy a de lege ferenda 

navrhnout jejich případné vylepšení. Primárním cílem, jenž se stal také rozhodující 

motivací pro zpracování této práce je vytvoření základního tutoriálu problematiky 

investičního bankovnictví, jež by mohl posloužit případným zájemcům k získání 

komplexního přehledu tohoto mezioborového odvětví. Mezioborový přesah 

investičního bankovnictví, jenž plně respektuji, je dle mého názoru důležité 

promítnout v členění struktury práce tak, aby téma zůstalo celistvé.  

 

Strukturu práce tvoří pět základních kapitol, jež představují jednotlivé 

segmenty zvoleného tématu, a proto jsou zpracovány komplexně. Zahrnuta je taktéž 

jedna příloha obsahující analýzu separace komerčního a investičního bankovnictví a je 

nutné uvést, že tato příloha byla v akademickém roce 2012/2013 publikována a 

obhájena v soutěži Studentské vědecké odborné činnosti. 

 

První kapitola přibližuje vývoj investičního bankovnictví. Ačkoliv česká 

literatura velmi často vychází z názoru, že historie investičního bankovnictví počíná 

ve 20.století, nezvolila jsem si primárním východiskem pro počátek historické 

souvislosti rok 1933 a Glass-Steagalův zákon a přikláním se na stranu zahraničních 

publikací, které počínají datovat oblast investičních aktivit bank od raných počátků. 

Cílem první kapitoly není podat taxativní výčet dat a názvů prvních investičních 

institucí, nýbrž nastínit mezníky, jež ovlivnily expanzi investičních bank. Kapitola 
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proto popisuje postupný vývoj struktury investičních bank, včetně schémat, vývoj 

současné právní formy banky i okolního prostředí (například vznik prvních burz), 

jehož dynamika měla na vzniku investičních bank nemalý podíl. Pozornost je 

věnována prvním obchodníkům se směnkami, Medicejské bance i začínající 

provázanosti bank s průmyslovými podniky. 

 

Druhá kapitola práce navazuje v logice výkladu na první, když se zabývá 

Finanční krizí z roku 2008. Pro závažnost dopadu krize na investiční segment jsem 

tento rozbor vyčlenila zvlášť. V této kapitole práce se snažím vyhnout deskriptivnímu 

charakteru, ačkoliv se pro znalost souvislostí nedá absolutně vyloučit. K vyvážení 

metodiky práce jsem proto do této kapitoly zařadila např.  modelovou analýzu bonity 

klienta ve vztahu k úspěšnému hospodaření banky a tři případové studie pádu 

nejvýznamnějších investičních bank.  

 

Třetí kapitola pojednává o zakotvení fenoménu investičního bankovnictví a 

bank licencovaných k poskytování investičních služeb v české právní úpravě. 

Přibližuje obsah pojmu investičního bankovnictví, vnitřní strukturu zmíněných 

institucí, jednotlivé divize investiční banky, právní zakotvení organizační struktury 

banky a rizika investičních bank. 

 

Čtvrtá kapitola zahrnuje právní úpravu veřejnoprávního dohledu nad činností 

investičních bank a je rozčleněna na dvě dílčí sekce-oblast regulace a oblast dohledu. 

Oblast regulace se člení na regulaci vstupu banky do odvětví a regulaci její aktivity při 

poskytování služeb na kapitálovém trhu. Sekce dohledu je rozčleněna na obecný 

bankovní dohled, neboť i banka licencovaná k poskytování investičních služeb zůstává 

i nadále bankou v režimu obecných pravidel bankovního dohledu. Druhá podkapitola 

dohledu přibližuje dohled nad podnikáním bank na kapitálovém trhu. 

 

Pátá kapitola analyzuje investiční obchody banky. Dílčím cílem této sekce je 

podání jasné charakteristiky nejdůležitějších investičních obchodů  tak, aby i přes 

vyloučení závazkové části z důvodu její soukromoprávní povahy zůstala celistvá a 
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efektivní. Současně prolíná touto kapitolou i téma dohledu, jež bylo vhodnější 

zahrnout k této, nikoliv předchozí kapitole a to zvláště v oblasti emisního procesu. 

 

Při zpracování této diplomové práce byla použita metodika analýzy a syntézy, 

metoda empirického rozboru a modelové analýzy, komparativní metoda, metoda 

dedukce a metoda logická. 

 

Diplomová práce odráží stav právního řádu ke dni 27. 03. 2014. 
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1. Vznik a vývoj investičního bankovnictví 
 
 
 Investiční bankovnictví se v očích veřejnosti považuje za americký fenomén. 

Zkusme ale položit komukoliv na Wall Street otázku, odkud investiční bankovnictví 

pochází. Dostaneme-li odpověď Banking Act of 1933, pravděpodobně mluvíme se 

špatnou osobou-právníkem. Pokud bude znít odpověď 17. květen 1792- datum zrodu 

newyorské burzy, hovoří s námi investiční bankéř. Jestliže se tázaná osoba přizná, že 

netuší, kde se investiční bankovnictví zrodilo, pak je to naprosto v pořádku. Prakticky 

nikdo skutečně netuší, kde má investiční bankovnictví kořeny. 

 

“ Úspěch má mnoho otců, zatímco neúspěch je sirotek”. 

 

 Budeme-li se řídit tímto citátem, má investiční bankovnictví opravdu mnoho 

otců. Za první předchůdce jsou považovány banky obchodních společností a 

obchodníků, tzv.: merchant banks. Slovní spojení “merchant”- obchodník (kupec) a 

“banker”- bankéř nám napovídá nejen o obsahu pojmu, ale i o funkci těchto bank.   

 

 Merchant bankers byli klasičtí obchodníci, kteří se věnovali kromě obchodu, 

výroby a služeb i bankovnictví. Svou klasickou kupeckou činnost rozšířili o 

poskytování úvěrů svým klientům prostřednictvím úvěrových listů. Jedná se o velmi 

starý institut, první zmínky o jejich činnosti sahají do 12. století do oblasti Genoe 

(západní Itálie)2. Můžeme konstatovat, že tito bankéři byli prvními “dealery” v oblasti 

úvěrových listů a později směnek.3  

  

 Samotná existence směnek výrazně usnadňovala ve středověku zahraniční 

obchod, jehož běžný koloběh lze nejlépe vysvětlit obrázkem na následující stránce: 

                                                
2 FLEURIET, Michel. Investment banking explained: an insider's guide to the industry. 1. vyd. New 
York: McGraw- Hill Companies, Inc., 2008. ISBN 987-0-07-149733-6., s. 3 
3 Směnky vznikly ve 13.století v Itálii jako řešení nesnází při dálkových obchodech, které souvisely s 
nemožností směnit na dálku naturálie či různé druhy mincí.	  
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*Zdroj : MORRISON, Alan a William J WILHELM. Investment banking: institutions, politics, and law. 

New York: Oxford University Press, 2007, ix, 341 s. ISBN 978-019-9296-576,s. 125 

 
Popis: Londýnský obchodník prodá zboží amsterdamskému kupci. Tento amsterdamský kupec 

mu namísto penězi zaplatí směnkou slibující platbu. Tato směnka je ale například hodnotná pro 

jiného holandského obchodníka, který má možnost ji snáze vyplatit, a tak jí londýnský obchodník 

vlastnící danou směnku prodá jinému londýnskému obchodníkovi, který má v tu chvíli zájem či 

potřebu koupit v holandské zboží. Tento londýnský obchodník  tedy směnku použije na zaplacení 

kýženého zboží z Holandska a holandský prodejce-nyní nabyvatel směnky předloží dále směnku 

amsterdamskému  kupci, jenž ji vystavil jako první a požádá ho o vyplacení směnky4.  

 

 

Jak vidno, bankéři tehdejší doby čile obchodovali za hranicemi, prováděli 

mezibankovní i mezinárodní převody peněz a s cenami směnek také spekulovali. 

Zároveň investovali vlastní část svých vkladů výměnou za vlastnické podíly (kmenové 

akcie) obchodních firem nebo lodních společností. Někteří z těchto prvních 

investičních bankéřů se své původní kupecké činnosti vzdali a nadále se věnovali jen 

obchodu s financemi a cennými papíry, jiní se začali specializovat jen na vlastnické 

vklady do obchodních společností.  Financování firem tedy bylo již od 12. století 

realizováno prostřednictvím poskytování krátkodobých úvěrů a vydávání úvěrových 

listů. 

 

                                                
4	  Příklad převzatý z publikace: MORRISON, Alan a William J WILHELM. Investment banking: 
institutions, politics, and law. New York: Oxford University Press, 2007, ix, 341 p. ISBN 978-019-
9296-576., s. 125 

směnka zboží 

finanční	  obnos 

zboží 
směnka 

směnka 

	  	  	  	  	  fin.	  obnos 
Amsterdamský kupec 

zboží 
Amsterdamský prodejce 

zboží 

Londýnský obchodník č.2.-
zájemce o amsterdamské 

zboží 

Londýnský obchodník-
prodejce zboží 

1 

2 

3 

4 

směnka 
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Druhým předchůdcem dnešních investičních bank byli věřitelé krále, kteří 

poskytovali půjčky královskému dvoru. Ačkoliv církev zakazovala lichvu pod 

principem quidquid sorti accedit usura est5, v případě půjček pro vládnoucí vrstvy a 

panovníky byla naopak povolená. Například Řád Templářů půjčoval peníze 

francouzskému králi Ludvíku VII., když se účastnil 2. křižácké výpravy v roce 1146.6  

Tito investiční průkopníci financovali také papeže v roce 1250 a anglického krále 

Edwarda I. o dalších několik let později. Například rod Frescobaldů z Florencie štědře 

sponzoroval krále do roku 1311, než byl vyhnán ze země Edwardem II.   

 

Nebylo ale vždy jednoduché být bankéřem právě králi. Často tyto bohaté 

bankovní rodiny postihl bankrot vzniklý neplněním závazků ze strany královského 

dvora, což se stalo osudným například dynastii Bardiů i Peruzziů z Itálie, kteří 

zafinancovali Edwarda III. roku  1336 v době, kdy zahájil stoletou válku s Francií. 

Anglický královský dvůr byl ovšem v té době na pokraji bankrotu, jenž v řetězové 

reakci postihl i dynastie Bardiů a Peruzziů. Těm se při poskytování půjček králi stalo 

osudným nedodržení principu kapitálové přiměřenosti. 

 

1.1. Dynastie Medici a fenomén Medicejské banky 
 

Přelomovým rokem pro historii investičního bankovnictví je letopočet 1397 a 

vznik Medicejské banky, která se stala ústřední evropskou bankou až do počátku 

15.století. Studovat Medicejskou banku je fascinující a vydalo by na samostatnou 

knihu. Dle pramenů jsou Medicejové zároveň považováni za zakladatele skutečného 

kapitalismu. O jejich rodu kolují mnohé legendy a původní profesí většiny příslušníků 

dynastie byla lékárenská činnost, později se věnovali obchodu a následně 

bankovnictví, které je vyneslo na vrchol italské smetánky. V 15. století se Medicejští 

stali hlavními bankéři papeže a ve Florencii začali ovládat veškeré úřady i politické 

dění. Celý příběh začal velmi nevinně. Když jeden z prvních příslušníků medicejské 

dynastie  Giovanni di Bicci de' Medici posedával před svým domem na lavici ve 

                                                
5	  Cokoliv převýší	  vypůjčený dluh je lichva. 
6	  FLEURIET, Michel.	  Investment banking explained: an insider's guide to the industry. 1. vyd. New 
York: McGraw- Hill Companies, Inc., 2008. ISBN 987-0-07-149733-6.	  
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Florencii, jistě v té době nepředpokládal, že bude jednou považován za zakladatele 

moderního bankovnictví. Lavice, italsky banco, byla Giovanniho oblíbeným místem, 

ba i sídlem podnikání. Zde k němu přicházeli podnikatelé a ukládali si u něj přebytky 

mincí a zlata. Na oplátku dostali potvrzení o uložených věcech, jenž osvědčovalo, 

kolik cenností o jaké váze si dotyčný zákazník u pana Medici uložil. Dnes by toto 

potvrzení neslo honosné jméno, např. směnka, pokladniční poukázka, šek, atd. 

Podstata ale zůstává pořád stejná: Slib – projev důvěry klienta vůči bance a naopak. 

Giovanni Medici tyto peníze za úrok půjčoval dalším podnikatelům na své riziko. 7 V 

podstatě nešlo o převratnou inovaci ohledně typu transakce. Skutečným průlomem v 

dosavadním bankovním vývoji se ovšem stala později vytvořená struktura banky. 

 Medicejská banka spočívala na tzv.: “hub-and-spoke” modelu, který lze nejlépe 

vysvětlit grafickým náčrtem níže. Anglická terminologie “hub”- v překladu centrum 

(jádro, střed) a termín “spoke”- paprsek dokonale vystihuje strukturu medicejské 

banky:  

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 
                                                
7	  ROOVER, Raymond de. The rise and decline of the Medici Bank, 1397-1494. Washington, D.C: 
BeardBooks, 1999. ISBN 18-931-2232-8, s. 47.	  

Management	
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Ženeva	  

pobočka	  	  
7.	  

Avignon	  

pobočka	  
8.	  	  

Bruges	  
pobočka	  
9.	  	  Lyon	  
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Můžeme si povšimnout, že celý model Medicejské banky je organizován na  

principu jedné mateřské společnosti se sídlem ve Florencii a devíti dceřiných poboček 

v evropských městech, jejichž zřízení bylo v tehdejší době kvůli vzdálenostem a 

nedostatku adekvátního dopravního spojení zkrátka nutností. Římská pobočka sloužila 

výhradně pro papežský Vatikán a vytvářela polovinu příjmů Medicejského 

konglomerátu.8 To také vytvořilo přezdívku Medicejů, jimž se v polovině 15. století 

dostalo označení  “Božští bankéři” (God’s Bankers). Banka měla zároveň vícero 

korespondenčních bank v dalších evropských městech a stala se největší a 

nejvýznamnější mezinárodní bankou svého druhu.  

 

Struktura medicejské banky je založena na principu holdingové společnosti, 

neboť management vytvořený z příslušníků rodu medicejských vlastnil kontrolní 

vlastnické podíly ve všech dceřiných pobočkách. Převzetí, klasický “takeover” byl v 

případě této banky tedy nemožný. Vedení jednotlivých dceřiných společností 

nedostávalo platy, ale vkládalo do pobočky svůj majetek na počátku vstupu a následně 

bylo vypláceno z dividend pobočky.  Zajímavostí dále může být, že manažerům 

dceřiných společností nebylo bráněno v založení vlastních bank, nicméně pro takový 

případ nemohl daný manažer nárokovat svou účast v medicejském konglomerátu ani 

nadále užívat jméno medicejské banky ani rodiny v obchodním styku, což instituci 

Medicejů efektivně jistilo proti mladým ambiciózním přeběhlíkům.9 Dle mého názoru 

šlo o nejpokrokovější investiční banku dávnověku, která dovedla k dokonalosti detaily  

obecné bankovní činnosti, z nichž některé nám slouží dodnes. Bohužel nástupem 

slabého a netalentovaného Lorenza do vedení banky a následně Pierra di Lorenza de 

Medici v roce 1492 si instituce neudržela svou dominantní pozici a v důsledku 

poskytování špatných úvěrů zanikla v roce 1494. Rod Medicejských byl ze země 

vyhnán během revoluce kvůli sympatizování příslušníků dynastie s Francií- pro Itálii 

tehdy nepřátelskou zemí. 

 

 

                                                
 
9	  ROOVER, Raymond de. The rise and decline of the Medici Bank, 1397-1494. Washington, D.C: 
BeardBooks, 1999. ISBN 18-931-2232-8, s. 56 
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1.2. Evropské bankovní domy od 15. do 18. století 
 

Po Medicejských byla dalším významným bankovním rodem dynastie Fuggerů 

z Německa. Jacob Fugger (1459-1525) byl bankéřem krále Maxmiliána I. 

Rakouského, císaře Svaté Říše Římské a poskytoval králi četné úvěry na financování 

války s Francií a Itálií. V roce 1500 se Fuggerové stali akreditovanými bankéři papeže, 

což jim umožňovalo vybírat daně a prodávat církevní odpustky. V roce 1519 vedl 

Jacob Fugger bankovní konsorcium, které sestavilo kapitál a nutné rezervy pro 

financování volby Karla V. (vévody burgundského a krále španělského) císařem.10 

 

Ačkoliv bohaté bankovní rodiny financovaly vévody, krále i císaře, musely 

také refinancovat sami sebe. Dělo se tak prostřednictvím prvních finančních trhů, které 

začaly vzkvétat okolo 15.století po celé Evropě poté, kdy církev opustila přísný zákaz 

lichvy. Jako první velké trhy jsou známy Antwerpy a Lyon, zlomem ve vývoji se stal 

Amsterdamský trh a vznik Amsterdamské burzy založené roku 1530. Amsterdam se 

stal až do 18.století evropským centrem obchodu a bankovnictví. Právě zde středověcí 

bankéři zdokonalovali mistrovské techniky, které jim sloužily k získávání kapitálu.  

 

Vznik velkých finančních trhů byl dalším lomítkem budoucího vývoje. Banky 

se začaly orientovat na kapitál z jiných zdrojů-typicky z mezinárodního obchodu a 

exportu. Odborníky na přeshraniční obchody a mezinárodní transakce byly další 

známé instituce jako Baringové, datováni letopočtem 1763, od roku 1776 již známí 

pod názvem “Baring Brothers”. Jejich největšími protivníky se stali Rotschildové, pro 

jejichž příchod byl významný rok 1814 a financování Wellingtonské armády proti 

Napoleonovi. Zakladatel Nathan Rotschild se zasadil i o finanční injekce do poválečné 

obnovy Evropy. Mohli bychom pokračovat výčtem dalších známých jmen a 

bankovních rodin, kterých je mnohem více, nicméně za důležitější považuji změnu 

právního prostředí a atmosféry celého bankovního sektoru, jež byla v podstatě tou 

nejdůležitější podmínkou pro další rozvoj investičních bank. 

 

                                                
10	  FLEURIET, Michel.	  Investment banking explained: an insider's guide to the industry. 1. vyd. New 
York: McGraw- Hill Companies, Inc., 2008. ISBN 987-0-07-149733-6.	  
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1. 3.  Změny v bankovním prostředí 
 

Vlivem rozvoje transatlantických vztahů s Amerikou, která se stala v 17.století 

klíčovým obchodním partnerem Evropy, se začalo signifikantně měnit i prostředí 

investic a bank.  

 

Doposud stavěli merchant bankers své obchody a transakce na principu důvěry 

a osobních vztahů, popřípadě známostí a proto pro své banky volili právní formu na 

bázi dnešní veřejné obchodní společnosti.  Pro analýzu výběru této právní formy je 

nejdříve nutno nastínit tehdejší obchodní podmínky. Dobré jméno bankéře hrálo 

zásadní roli, neboť obchody byly domlouvány převážně smluvně a vymahatelnost 

práva byla v těchto dobách nízká. Důvěra v obchodního partnera a jeho kredibilita 

byly klíčové položky pro úspěšnost jakékoliv transakce. Vezmeme-li v potaz důvěru a 

její význam pro činnost investiční banky, opět se ocitneme ve významné oblasti. 

Můžeme se zkusmo zeptat:  

 

Fungovalo by investiční bankovnictví bez důvěry? 

 

Samozřejmě, že nikoliv. Důvěra je středobodem každé investiční činnosti a je 

základem proto, aby se banka dostala k cenným informacím klienta. To jí dává v jinak 

neinformovaném světě komparativní výhodu vůči svým konkurentům, kteří stejné 

informace nezískají.  Důvěra klienta v banku dává instituci jistotu, že bude za všech 

okolností obeznámena s veškerými podstatnými informacemi. Pro investory je rovněž 

cennou položkou, neboť jsou to právě oni, kteří riskují své zdroje a investují je do 

komodit, které jim investiční banka doporučí a z těchto transakcí dále platí také 

poplatky. Důvěra není tak významná v tržních operacích ošetřených smluvně, ale v 

prostředí středověku, v němž se obchody uzavíraly ústně, hrála prim. Ze všech těchto 

důvodů potřebovali obchodní bankéři znát svého obchodního partnera, s nímž danou 

obchodní společnost (banku) zakládali. Aby tohoto cíle bylo dosaženo, nejčastějším a 

nejjednodušším řešením bylo zaměstnání člena rodiny, dlouholetého přítele nebo 

společníka. Dalším přístupem byl vlastní trénink kandidátů na partnera prováděný 

samotnou bankou, neboť některé schopnosti bylo nutno získávat “on the job”.  
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Z tohoto pohledu se jeví volba právní formy tehdejších bank na bázi veřejné 

obchodní společnosti jako dobré řešení. Jak známo i z dnešního práva, právní forma 

v.o.s. má své výhody. Jedná se často o menší společnosti a  partneři takové firmy se 

většinou dobře znají, což umožňuje kvalitní monitoring a kontrolu v rámci instituce. 

Ochota společníků dělit si zisky vedla i k jejich souhlasu akceptovat veškerá smluvní 

ujednání, čímž na sebe brali společné riziko i z takových obchodů, které uzavíral jen 

jeden z nich. 

 

Dobový model veřejné obchodní společnosti s sebou ale nesl i stinné stránky. 

Za prvé vznikaly nejasnosti, zda při obchodním jednání jedná partner svým jménem na 

svůj účet, či zda jde smluvená transakce na účet společného podniku, obchodní 

společnosti či banky. Věřitelé v první polovině 19. století se právě z toho nedostatku 

snažili profitovat a žalovali své obchodní partnery - společníky určité obchodní 

společnosti právě za nesplacené dluhy i v takových transakcích,  které si tito sjednali  

na vlastní jméno a účet.11  

 

Druhým bodem k zamyšlení je fakt, že úspěch tehdejších bank spočívajících na 

modelu tzv.: „partnerships“, fungoval na specifických imateriálních hodnotách, 

kterými je např.: týmová práce, vzájemná důvěra mezi partnery, osobní zodpovědnost 

partnerů, mentoring nových členů a také na hodnotě osobnostních kvalit jednotlivých 

zaměstnanců. Bohužel, ačkoliv jsou výše uvedené položky cenné a dokáží do určité 

míry bránit problémům v Corporate Governance dané banky, (např.: tolik 

diskutovaným „agency problems“), jsou těžko prokazatelné např. v soudním sporu.   

 

Pro tyto banky zřízené v dobové formě připomínající dnešní v.o.s. byla zásadní 

výchova nových členů týmu. Tento tzv.: „mentoring“ byl i v zájmů starších 

společníků. Pokud vezmeme v potaz, že úspěch tehdejších bank stál na dobré pověsti 

dané instituce, musela sama banka nabízet klientům i vzdělaný personál. Dosazení 

nezkušených nováčků do čela týmu by poškodilo reputaci banky, vedlo k odlivu 

klientů a snížení zisků dané instituce, čímž by prodělali na svých vkladech i starší 

                                                
11	  MORRISON, Alan a William J WILHELM. Investment banking: institutions, politics, and law. New 
York: Oxford University Press, 2007, ix, 341 p. ISBN 978-019-9296-576	  
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společníci banky. Můžeme tedy konstatovat, že tehdejší společníci v.o.s. školili nově 

příchozí juniory ve svém vlastním zájmu uchování dobrého jména banky, dobré 

pověsti a tím i pokračujících  osobních zisků.  Bohužel nevýhodou bylo, že případné 

porušení dohody mezi mentorem, který předal nově příchozímu společníkovi veškeré 

osobní know-how, a tímto nováčkem, byla nevymahatelná, což se často vymstilo 

bance samotné. Z výše uvedených důvodů si evoluce bankovního sektoru vyžádala 

novou, lepší právní formu – formu akciové společnosti12, která zastínila dosavadní 

„partnerships“ a umožnila bankám zvyšovat  kapitál, který potřebovaly pro další 

expanzi svých transakcí. Jak známo i dnes, akciová společnost je v kontrastu k  

veřejné obchodní společností veřejně obchodovatelná entita.  

 

Příchodem formy akciové společnosti do bankovního sektoru nastal i rozvoj 

smluvního práva, neboť bylo umožněno smluvně ošetřit povinnosti bankéře vůči 

klientovi. Další významnou změnou od formy v.o.s. na akciovou společnost byla 

možnost bank smluvně si pojistit know-how zaměstnanců, které bylo typické již 

pro  „partnerships“, ale bohužel ještě nevymahatelné. Investiční banky přišly s novým 

způsobem, jak znemožnit vyškolenému personálu opustit banku s nabytým know-how 

a přejít ke konkurenci. Dělo se tak konkurenční doložkou, která je dnes sice běžná, ale 

na přelomu 17. a 18. století to byla unikátní novinka. Konkurenční doložka zakazovala 

zaměstnancům bank pracovat pro konkurenční banku v určité lhůtě poté, co opustili 

své místo v původní bance.  

 

Mnoho aspektů investičního bankovnictví začalo být kodifikováno a to byl 

důležitý předpoklad pro úspěšnou expanzi prvních investičních bank.13 

 

1. 4. Evropský začátek investičních bank  
 

Vývoj investičních bank v Evropě, na kontinentu složeném z vícero zemí, se 

lišil v závislosti na dané zemi a generální závěr či obecné výstupy jsou proto nemožné. 

                                                
12	  Joint-stock company	  
13 MORRISON, Alan D. a William J. WILHELM. Investment banking: Past, Present, and Future. 
Journal of Applied Corporate Finance. 2007, roč. 19, č. 1. Dostupné z: 
http://gates.comm.virginia.edu/wjw9a/Papers/JACF Morrison Wilhelm Final version.pdf 
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Anglické banky nevkládaly svou účast do průmyslových společností až do 19. století, 

což je v kontrastu s tím, jak si počínal zbytek Evropy, kde propojení bankovního 

sektoru a průmyslu bylo klíčem k dalšímu rozvoji. Prvním „leaderem“ moderního 

vývoje se stala Francie. Bankéř Jacques Lafitte vytvořil projekt obchodní banky se 

specializací na dlouhodobé financování podniků, v nichž výměnou za poskytnutý úvěr 

získala banka majetkovou účast v podobě akcií, které následně obchodovala na burze. 

Tento první projekt měl ale rysy univerzální banky, neboť v sobě ještě spojoval prvky 

komerčního bankovnictví (poskytování úvěrů) i investiční činnost (obchodování akcií 

na burze). Tyto první investiční banky mocně sponzorovaly vývoj průmyslu.  

Osvědčený francouzský model převzalo následně i Německo, kde silné vazby 

průmyslu a bank zůstaly dodnes. Jako příklad k podložení předchozího tvrzení je 

možno uvést osobu Georga von Siemense- německého průmyslníka a zakladatele 

společnosti Siemens, který se stal dokonce jedním z prvních ředitelů Deutsche Bank. 

Dodnes je Deutsche Bank  domovskou bankou společnosti Siemens.14 

 

1.5. Americký vývoj 
 

Vývoj investičních bank ve Spojených státech se nesl v podobném duchu jako 

vývoj v Evropě. Bankovní instituce se i zde zaměřovaly na průmyslové společnosti. 

V polovině 19. století se nejčastěji jednalo o železnice. V oblasti železničního 

průmyslu dominovala newyorská společnost Winslow, Lanier & Company. 

Průmyslové společnosti byly ale často velmi zadlužené, čehož banky obratně 

využívaly a poskytly jim nutné investice, za něž na oplátku získaly určitý podíl 

kontroly v dané společnosti. Tento přístup trochu připomíná dnešní private equity a 

strategický předpoklad vývoje situace klienta je i dnes kořenem současného 

investičního bankovnictví. 

 

Nejvýznamnější roli ve financování (nejen) amerického průmyslu hrála 

investiční banka JP Morgan, jejíž význam vzrostl během ekonomické deprese USA po 

občanské válce. V roce 1893 na žádost prezidenta Clevelanda zachránila svými 

                                                
14	  FLEURIET, Michel.	  Investment banking explained: an insider's guide to the industry. 1. vyd. New 
York: McGraw- Hill Companies, Inc., 2008. ISBN 987-0-07-149733-6, s. 9 
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investicemi zlatý standard v USA, čímž zabránila kolapsu americké ekonomiky. 

Následně banka expandovala do oblasti ocelářského průmyslu, když převzala 

Carnegie’s steel business- tedy firmu, která produkovala 60% americké oceli.  JP 

Morgan zaměřil svou činnost na emisi akcií a významně se podílel na emitování akcií 

veřejně prospěšných podniků, v čemž si vytvořil prakticky monopolní postavení na 

americkém trhu.  Dalšími průkopníky na poli investičních bank byli například němečtí 

imigranti Marcus Goldman ( zakladatel investiční banky Goldman Sachs),  Henry 

Lehman ( tvůrce impéria Lehman Brothers), nebo později Charles Merill (zřizovatel 

banky Merill Lynch). 

 

Zesilující propojení průmyslových společností a bank také znamenalo, že 

úspěch a zisk bank závisel na obchodním úspěchu klienta banky- dané obchodní či 

průmyslové společnosti. Banky přebíraly část dozorčích pravomocí na půdě 

společností svých obchodních partnerů, neboť bylo v jejich zájmu udržet si slibné 

finanční zisky.  

 

Na konci 19. století již všechny banky byly zastoupeny v představenstvech 

vlastněných průmyslových podniků. Literatura dokonce uvádí, že samotný fakt 

přítomnosti některého člena skupiny JP Morgan v představenstvu určité průmyslové 

společnosti pozvedl hodnotu akcií této společnosti až o 30%15. Investiční banky, jimž 

počátkem 20. století v globálním pojetí kraloval JP Morgan, významně ovlivňovaly 

korporátní sféru a staly se ústředními institucemi ekonomiky.  

 

1. 6. Zrod moderních investičních bank 

 
Chceme-li otevřít téma vzniku klasického investičního bankovnictví, musíme 

se ve vývoji posunout do období po 1. světové válce. V této době nastávalo postupné 

oživení válkou zruinované ekonomiky a zároveň se opět zvýšila poptávka po 

korporátním financování ze strany průmyslových podniků. Očekávalo se, že americké 

                                                
15	  MORRISON, Alan D. a William J. WILHELM. Investment banking: Past, Present, and Future. 
Journal of Applied Corporate Finance. 2007, roč. 19, č. 1. Dostupné z: 
http://gates.comm.virginia.edu/wjw9a/Papers/JACF Morrison Wilhelm Final version.pdf	  
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společnosti přesunou svou závislost na komerčních bankách do oblasti akciových trhů, 

kde bylo možno obstarat potřebný kapitál za nižší náklady a na delší časový úsek. 

Komerční banky v USA, jímž National Bank Act z roku 1863 zakázal poskytovat  

investiční služby, vycítily přicházející tržní expanzi a jelikož chtěly být její součástí, 

začaly přebírat investiční společnosti obchodující s akciemi. Jednu z prvních takových 

akvizic uskutečnila National City Bank of New York převzetím společnosti Halsey 

Stuart and Company v roce 1916.16  Podobné akvizice se bankám vyplatily, investiční 

boom roku 1920 se blížil a možnost expanze si žádná banka nechtěla nechat ujít.  

 

Jak řečeno výše, komerčním bankám bylo zakázáno nabízet 

zprostředkovatelské funkce a tím se účastnit investičních aktivit. Jejich hlavní činností 

zůstávalo přijímání  vkladů a poskytování úvěrů. Investiční aktivity byly v rukou 

investičních firem, které pro svou činnost nepotřebovaly žádné povolení či licenci. 

Oproti klasickým komerčním bankám tedy měly komparativní výhodu. I přes 

nevýhodné výchozí podmínky si ale komerční banky dokázaly najít „zadní vrátka“- 

pomyslnou kličku, díky níž zákonný zákaz obcházely. Dopomáhaly si tím, že 

vytvářely své pobočky přes holdingové společnosti, které upisovaly akcie17. Tyto 

pobočky nevlastnily žádný závratný kapitál, jejich výhradním zdrojem byl kapitál 

poskytovaný mateřskými bankami. Investiční pobočky komerčních bank tedy – i přes 

zákonný zákaz- čile obchodovaly s cennými papíry na akciových trzích a také jim 

jejich činnost vynášela nemalé zisky. V roce 1927 byl přijat tzv.:  McFadden Act, 

který vývoj zvrátil a opět povolil komerčním bankám angažovanost v investičních 

činnostech. Tím, že znemožnil zakládání poboček bank na území jiných států, omezil 

činnost bank jen na území „domovského“ státu banky.  

 

Bohužel ono propojení komerčních a investičních bank nebylo správným 

krokem a stalo se jednou z příčin Velké hospodářské krize v roce 1929. Obchodní 

banky tehdy svobodně investovaly na akciových trzích a neexistovala- po vzoru 

neoklasicistní ekonomie- konkrétní pravidla regulace. Nebyl formulován ani 

                                                
16	  GIRI, Pratap S. MCGRAW HILL EDUCATION (INDIA) PRIVATE LIMITED. Investment 
banking: Concepts, Analyses and Cases. 2. vyd. New Delhi: McGraw- Hill Education, 2013. ISBN 978-
1-25-905886-8., s. 16 
17	  Tamtéž, s. 17	  
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požadavek na minimální výši povinných rezerv. Banky tedy mohly poskytovat levné 

bankovní úvěry, aniž by kontrolovaly platební schopnost klientů a investovaly do 

rizikových operací vedeny slepě vidinou velkých zisků. Velká hospodářská krize, 

která zapříčinila pád světové ekonomiky si vyžádala striktní regulaci bankovnictví, 

neboť bylo potřeba, aby se stejné chyby neopakovaly v budoucnu. Prezident USA 

Franklin Delano Roosevelt, který nastoupil do úřadu v roce 1933, přijal set zákonů, 

které zásadně změnily prostředí investičních bank. Prvním z nich byl The Securities 

Act of 1933 (cílený na primární trhy), dalším a nejdůležitějším se stal The Banking Act 

of 1933 (známý též pod jménem Glass-Steagall  Act); třetím regulačním zákonem byl 

The Securities Exchange Act of 1934 (zaměřený na regulaci sekundárních trhů).18 

Považuji za nutné představit základní fakta těchto tří aktů, neboť šlo o skutečně 

významné zásahy do bankovní sféry, z nichž vycházela a dodnes vychází i evropská 

legislativa. 

 

 The Securities Act of 1933 

 

Název tohoto zákona je možné přeložit jako „Zákon o cenných papírech“. Od 

tohoto aktu, který reguloval primární trhy, si zákonodárci slibovali návrat stability do 

finančních trhů a zákaz manipulativních praktik. Americká komise pro cenné papíry 

(dále jen „SEC“)19 stanovila dva základní účely zákona: Prvním cílem bylo zavedení 

povinnosti informovat budoucího nabyvatele cenného papíru o všech zásadních 

informacích spojených s veřejně obchodovatelnými cennými papíry. Druhým účelem 

byl zákaz užívat podvodných praktik, lstivých či mylných informací, je-li cenný papír 

prodáván či nabízen.20 Aby bylo těchto účelů dosaženo, byly právě investiční banky 

obchodující s cennými papíry nuceny, aby poskytly relevantní informace investorům  

o nabízeném cenném papíru. Tento zákon měl celkem čtyři sekce, které se dotýkaly 

investičních bank a jejich činnosti. Relevantní zákonné části požadovaly registraci 

cenného papíru u Komise pro cenné papíry, zaváděly civilní a trestní odpovědnost za 

                                                
18	  GIRI, Pratap S. MCGRAW HILL EDUCATION (INDIA) PRIVATE LIMITED. Investment 
banking: Concepts, Analyses and Cases. 2. vyd. New Delhi: McGraw- Hill Education, 2013. ISBN 978-
1-25-905886-8., s. 78 
19	  Originální název: The Securities and Exchange Commision (zkráceně SEC) 
20	  STOWELL, David. Investment banks, hedge funds, and private equity. 2nd ed. Waltham, MA: 
Academic Press, c2013, xxiv, 645 p. ISBN 978-012-4158-207., s. 30 
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registraci cenného papíru, taktéž byla stanovena povinnost vypracovat investiční 

prospekt pro potencionální investory.  

 

The Glass Steagall Act  (Banking Act of 1933) 

 

Reformní zákon z roku 1933 rozdělil komerční a investiční bankovnictví a 

vytvořil Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), která měla za úkol pojistit 

vklady věřitelů bank v případě bankrotu banky a to bylo důležité pro obnovu důvěry 

klienta v banku, neboť ta byla vlivem Velké hospodářské krize narušena. Po vydání 

Glass-Stagallova zákona si banky musely vybrat, zda budou dále pokračovat ve formě 

bank komerčních, nebo zda dají přednost investiční činnosti. Komerčním bankám bylo 

zakázáno obchodovat s akciemi na vlastní účet a riziko. Taktéž bylo komerčním 

bankám zakázáno jakékoliv spojení s investičními společnostmi, a naopak-investiční 

firmy nesměly nabízet komerční činnost. O výhodách, nevýhodách, konsekvencích a 

specifikách je pojednáno v Příloze 1 této práce, kde je Glass-Steagalův zákon 

podrobně analyzován. 

 

Securities Exchange Act of 1934 

 

Třetím v pořadí je Zákon o burzách cenných papírů, který mířil na maržové 

obchody a zasvěcené osoby. Maržovým obchodem rozumíme transakci, kdy část 

potřebné hotovosti dodá klient- kupující, ale podstatnou a mnohem větší část transakce 

zafinancuje klientovi obchodník s cennými papíry prostřednictvím půjčky. Za 

poměrně malou vlastní hotovost tedy klient získá větší objem kapitálu. Tyto obchody 

mají dvě strany mince- na jedné straně lze v případě vzrůstající ceny akcií z dané 

transakce velmi rychle zbohatnout, pokud ale bude cena akcií klesat, kupující utrpí 

značné ztráty. Účelový úvěr byl poskytovaný nebankovními subjekty- obchodníky 

s cennými papíry, kteří nepodléhali žádné regulaci. Dalším přínosem uvedeného 

zákona byl zákaz mířící na tzv.: zasvěcené osoby 21  , jimž nebylo umožněno 

spekulovat s cennými papíry společností, k nimž mají blízký vztah péče či loajality. 

Toto opatření významně podvazovalo insider trading a jiné nekalé praktiky. Dále byla 

                                                
21	  Zasvěcené osoby jsou např.: manažeři, úředníci, ředitelé akciových firem. 
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tímto aktem vytvořena SEC22, která dodnes vykonává dozor nad kapitálovým trhem, 

investičními bankami i obchodníky s cennými papíry.23 

 

Při pozorování vývoje si můžeme povšimnout, jaké znevýhodnění pro 

komerční banky nastalo. The McFadden Act omezil komerčním bankám možnost 

expandovat „zeměpisně“. Toto geografické znevýhodnění v podobě nemožnosti 

zakládat pobočky v jiném, než domovském státě, bylo pochopitelně limitující. Glass-

Steagall Act  zase striktně vymezil a zúžil výčet bankovních produktů, které mohly 

komerční banky nabízet.  Tyto instituce se tedy ocitly v kleštích a taková pozice pro 

ně nebyla výhodná a zvláště mezi lety 1940-1973, kdy americká ekonomika rostla.24 

Banky si opět začaly vypomáhat zakládáním holdingových společností, které nabízely 

zprostředkovatelskou činnost, aby obešly striktní regulaci a přesto se trhu účastnily. 

The Bank Holding Act z roku 1956 ovšem i tuto snahu zarazil. Vlivem přijetí další 

regulační legislativy25 nevstoupily komerční banky do investičního bankovnictví až do 

roku 1973.   

 

Arabské ropné embargo v roce 197326 dopomohlo k dalším krokům ve vývoji 

bankovnictví. Ekonomika se ocitla pod tlakem, nestálost úrokové sazby a inflace 

stresovala finanční sektor. Byla to doba, kdy se formovaly hedgové fondy a do sektoru 

se začala vměšovat i další konkurence- institucionální investoři. Bankovní sféra 

musela na tyto změny zareagovat příslušnou legislativou, aby zvýšila 

konkurenceschopnost bank. Sebereflexe zákonodárců přišla v roce 1975, kdy 

Securities Acts Amendments povolily komerčním bankám vytvářet dceřiné společnosti, 

kterým bylo dovoleno upisovat akcie a obchodovat s cennými papíry. Jednalo se o 

první vlaštovku vedoucí v deregulaci bankovního sektoru, která byla dovršena v roce 

                                                
 
23	  STOWELL, David. Investment banks, hedge funds, and private equity. 2nd ed. Waltham, MA: 
Academic Press, c2013, xxiv, 645 p. ISBN 978-012-4158-207., s. 33 
24	  Literatura uvádí růst inflace v průměru  4% ročně. Informace dostupná v: GIRI, Pratap S. MCGRAW 
HILL EDUCATION (INDIA) PRIVATE LIMITED. Investment banking: Concepts, Analyses and 
Cases. 2. vyd. New Delhi: McGraw- Hill Education, 2013. ISBN 978-1-25-905886-8., s. 75 
25	  Pro příklad lez uvést The Truth in Lending Act of 1968 či Fair Credit Reporting Act of 1970 
26	  OPEC (Organizace vyvážející ropu) záměrně snížila těžbu ropy a její vývoz do zemí, které 
podporovaly Izrael v Jomkipurské válce, jež v téže době probíhala. Těmito zeměmi byly hlavně USA a 
Nizozemí.	  
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1999 přijetím Gramm-Leach-Bliley Act. Tím také komerční banky vstoupily zpět do 

investičního sektoru.  

 

Gramm-Leach-Bliley Act prolomil zeď mezi komerčním a investičním 

bankovnictvím a umožnil spojit obě tyto činnosti- komerční aktivity banky a investiční 

zprostředkování- pod střechou jedné instituce. Komerčním bankám bylo dovoleno stát 

se univerzálními bankami.  

 

O tom, zda to bylo dobré či špatné řešení, by se dala napsat samostatná práce, 

neboť každá strana má rub a líc a i tento model s sebou nese výhody i nevýhody.  

Analýze komerčního a investičního bankovnictví je věnována Příloha 1 této 

diplomové práce. 
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2. Finanční krize 2007-2008 

 
Finanční krize, která začala v létě 2007, zdůraznila, jak důležitou ekonomickou 

roli investiční banky zastávají. Ačkoliv vznik této krize má původ ve Spojených 

státech, rozšířila se jakožto globální finanční krize do celého světa, postihla všechny 

světové trhy a vedla k pádu řady významných bank. Teorií finančních krizí je vícero a 

těžko dojít k jednotnému závěru, co či kdo přesně byl na vině. Nedostatečný dohled 

regulátora? Chybné řízení rizik bank nebo snad kombinace vícero faktorů? Na 

finanční krizi 2008 je dle mého názoru potřeba nahlížet komplexně. 

 

2.1. Počátky krize a její příčiny 
 

Problémy finančního sektoru samozřejmě nepřišly až v roce 2007, jejich vývoj 

byl postupný. Zrušením Glass-Steagallova zákona a přijetím Gramm-Leach-Bliley- 

Act došlo k velké deregulaci finančního trhu. V roce 2000 přijal americký kongres 

Commodity Futures Modernization Act, jímž byla zrušena regulace derivátových 

transakcí a dohled nad trhem s deriváty, na němž následně došlo k dramatické expanzi 

finančních operací s  over-the-counter deriváty. 27  Tržní hodnota obchodovaných 

derivátů stoupla v následujících osmi letech sedmkrát. 

 

Deriváty jsou finančním nástrojem sloužícím k přenosu ale i k převzetí rizika, 

což je činí velmi rizikovým finančním nástrojem, jenž může v případě neopatrnosti 

přivodit citelné ekonomické ztráty. Rizikovost derivátů vyvažuje jejich vysoká 

ziskovost, která dokázala zlákat mnohé investory a nezkušené obchodníky hledající 

rychlý zisk spíše, než dlouhodobé investice. V této době byl novým typem derivátu 

tzv.: swap28 úvěrového selhání, který dokázal přenášet úvěrové riziko.29  Podkladovým 

                                                
27 The financial crisis inquiry report [online]. 2011. 662 stran. s. 118. [cit. 2014-03-04]. 
Dostupné na: http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/GPO-FCIC/pdf/GPO-FCIC.pdf 
28	  Credit default swap	  
29	  Credit default swap je nejrozšířenější kreditní derivát, který umožňuje převést úvěrové riziko   
podkladového aktiva z kupujícího ochrany do ochrany prodávajícího. V podstatě jde o smlouvu mezi 
kupujícím a prodávajícím, na základě níž platí kupující prodávajícímu pravidelnou prémii. V případě, 
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aktivem těchto derivátů byly hypotéky. Přihlédneme-li ke komplexnímu záběru vývoje 

amerického trhu, jednoduše nalezneme odpověď na otázku, proč byly hypotéky 

nejčastějším podkladovým aktivem. Než přijde řeč na hypotekární souvislost, dovolím 

si ještě do hrnce příčin finanční krize přimíchat i internetovou bublinu „dot.com“. 

 

Od 90. let začal nabývat na významu internet. Řada firem se prezentovala 

online a náklady na webové aplikace a servery dosahovaly miliard dolarů. Vznikaly 

první internetové vyhledávače, obchody (eBay, Amazon) a šířila se e-mailová forma 

komunikace (Hotmail, Yahoo!). Nově se otevřela možnost internetového obchodování 

a tak každý, kdo měl zájem zadat obchodní příkaz k nákupu či prodeji cenných papírů, 

mohl volně vstoupit do systému bez nutnosti bližších znalostí. Řada nezkušených 

nováčků díky tomu pumpovala do finančního sektoru nemalé peněžní zdroje, což 

dopomohlo k tomu, že hodnota většiny akcií firem či společností, které by za 

normálních okolností zůstaly bez povšimnutí a bez hodnoty, narostla do závratných a 

značně nadhodnocených částek. Firmy začaly prodávat své akcie elektronicky ve 

snaze získat finanční kapitál za nízké náklady a technologické akcie chtěl koupit 

každý. Tato akciová bublina nemohla růst věčně a brzy splaskla. Řada firem musela 

být vlivem ztraceného kapitálu restrukturalizována, snížil se zároveň počet pracovních 

míst a domácnosti, které investovaly s vidinou budoucích velkých zisků, se musely se 

svými investicemi rozloučit. To vše vedlo k poklesu domácí poptávky a poklesu 

amerického HDP.30 

 

Americká ekonomika směřovala na počátku nového tisíciletí do recese, na což 

zareagovala centrální banka USA (dále jen FED) snížením úrokových sazeb. V reakci 

na teroristické útoky v září 2001 došlo k dalšímu poklesu úrokových sazeb a 

v souhrnu- během let 2001 až 2003 byla úroková sazba snížena z 6,5% na historicky 

nejnižší sazbu 1%. 31  Domnívám se, že by nešlo o zásadní problém, pokud by ovšem 

                                                                                                                                       
že nastane úvěrová událost ( typicky úpadek), prodávající zaplatí kupujícímu ochrany stanovenou 
částku. 
30 LUGOVÁ, Miroslava. Hospodářská krize 2008-2009: Analýza příčin. E+M Ekonomie a management 
[online]. 2011, roč. 2011, č. 2, s. 22-30 [cit. 2014-03-03]. Dostupné z: http://www.ekonomie-
management.cz/download/1346064236_1b84/2011_02_lungova.pdf 
31 WHITE, L. H. How Did We Get Into This Financial Mess? [online]. Washington: CATO Institute 
Briefing, 2008, no. 110. [cit. 2014-03-03]. Dostupné z http://www.cato.org/publications/briefing-
paper/how-did-we-get-financial-mess 
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taková sazba nezůstala v platnosti  další 4 roky. Není tedy překvapující, že došlo ke 

vzniku krize na trhu hypoték. Za těchto podmínek, které FED vytvořil, si hypotéky 

braly i takové domácnosti, které by na ně za normálních okolností nedosáhly. Ke 

zlepšení situace nepřispěla ani politika amerického Senátu, který přijal Community 

Reinvestment Act. Tento zákon byl uveden v platnost již v roce 1977, ale jeho finální 

dopad se ukázal až nyní.  

 

Důvodem přijetí tohoto zákona byla snaha americké vlády otevřít nabídky 

hypoték i chudým černošským oblastem a rodinám, které by za normálních podmínek 

na hypotéku nedosáhly, neboť nesplňovaly základní podmínky bonity klienta. 70. léta 

byla v USA symbolem boje proti rasismu a Community Reinvestment Act byl pouze 

jednou perlou v náhrdelníku přijatých podpůrných zákonů. Tento zákon k vývoji krize 

přispěl tím, že banky otevřeně pobízel k půjčování takovým dlužníkům, kteří by dříve 

úvěr nikdy nezískali. Situace se později dramatizovala a na banky byl vyvíjen tlak. 

Finanční instituce musely dokonce prokazovat určité procento úvěrů poskytnuté těm 

nejrizikovějším nízkopříjmovým  klientům. Zkombinování výše uvedených aspektů 

vytvořilo ekonomické minové pole. Mezi největší krizové determinanty patřily tyto:  

 

• naprostá deregulace finančního trhu 

• nulová kontrola derivátního trhu 

• vznik credit default swapů 

• snížení úrokových sazeb kvůli přicházející recesi 

• poskytování hypoték nebonitním klientům 

• politika FEDu 

 

Výše uvedené podněty bohužel také přispěly k nové filosofii úvěrování. 

V USA se v průběhu krize totiž vytvořil nový standard půjček, který již nestál na 

schopnosti vypůjčovatele splácet půjčky, ale na schopnosti poskytovatele úvěru 

hypotéku co nejrychleji prodat třetí straně, která ji sekuritizovala a prodala dál.32  

                                                
32	  SINGER, Miroslav. Finanční krize: příčiny a možné dopady na českou ekonomiku. ČNB [online]. 
2008 [cit. 2014-03-04]. Dostupný z: 
http://www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/konference_projevy/vystoupeni_projevy/download/Singer_2
0081029_Appia.pdf 
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 Díky existenci credit default swapů totiž banka jako vypůjčovatel neměla zájem 

na tom, zda hypotéka bude splacena či nikoliv, neboť riziko bylo přeneseno a držel ho 

brzy někdo jiný.  Je i dnes obecnou praktikou, že banky prodávají své úvěrové 

pohledávky, neboť musí dodržovat kapitál ve stanovené výši v určitém poměru.33 

Prodej úvěrových pohledávek je jakýmsi nástrojem řízení úvěrových rizik, díky němuž 

může banka krátkodobě zvýšit svůj zisk a ovlivnit své hospodářské výsledky v daném 

roce. Přístupů, jak prodat úvěrové pohledávky, je v bankovní teorii známo několik. 

Z těchto metod je možno zmínit například novaci, postoupení pohledávek, subpartici a 

především sekuritizaci, při níž banky prodávají celou paletu úvěrových pohledávek. 

Právě sekuritizace byla fenoménem finanční krize 2008.  

Samotný proces sekuritizace popsaný S.Plívou34  jako transformace balíku 

nelikvidních aktiv (úvěrových pohledávek) na likvidní aktiva (cenné papíry) stojí na 

specifickém procesu. Banka prodá paletu úvěrových pohledávek zvláště vytvořené 

společnosti-SPV 35 , která financuje koupi těchto pohledávek vydáním dluhopisů, 

přičemž splacení dluhopisů je kryto úvěrovými pohledávkami. V průběhu sekuritizace 

se navýší rating aktiv a dochází k jejich distribuci mezi zájemce- investory. Ti kupují 

aktiva ve formě cenných papírů krytých paletou podkladových aktiv a výnosů z nich. 

Metoda sekuritizace se začala naplno využívat právě ve vztahu  k hypotékám jako 

podkladovým aktivům. 

 

Schéma sekuritizace: 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

                                                
33	  Jde o	  požadavek kapitálové přiměřenosti, na základě něhož musí banky dodržovat poměr rizikově 
vyvážených aktiv (pohledávek z úvěrů) k regulatornímu kapitálu.  
34	  PLÍVA, Stanislav. Bankovní obchody. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2009, 220 s. ISBN 978-807-3574-338, 
s.108 
35	  Special purpose vehicle (SPV) 

Banka SPV Investoři 

úvěrové  
pohledávky 

emise 
dluhopisů 

platba: 
 prodejní cena 

prodejní cena: 
 jistina a úrok 
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Do příchodu finanční krize se banky při poskytování úvěrů držely modelu 

OTH – „originate-to-hold-model“, na základě něhož si úvěr držely až do splatnosti. 

Tato metoda ale stojí na předpokladu, že dlužník je schopen splácet, že úvěr byl 

poskytnut bonitnímu klientovi a že tedy pracujeme s vysokou pravděpodobností, která 

zaručuje splacení celé jistiny i úroků. Na základě systémových změn, které spočívaly 

v poskytování hypoték nebonitním klientům v rámci Community Reinvestment Act  a 

snížení úrokových sazeb, bylo pro banky důležité předávat tyto nezdravé úvěry dál, 

k čemuž se aplikoval nový model: OTD – „originate-to-distribute-model“. 36 

 

Nový model umožňoval přesun úvěrových pohledávek a úvěrového rizika, 

které bylo díky této metodě rozneseno nadále do systému. Infikované finanční trhy 

zatížené svou komplexností a netransparentností nedokázaly včas odhadnout, jakému 

riziku se tímto vystavují. Ztráty ze špatných hypoték se právě prostřednictvím 

finančních nástrojů roznesly na další finanční instituce a zprostředkovatelské subjekty. 

Prodávané úvěry byly navíc často nadhodnoceny, neboť ratingové agentury byly 

zaplacené právě finančními institucemi, jejichž produkty prodávaly. 37   Přílišný 

optimismus v oceňování rizika se finančním institucím vymstil záhy, neboť ztráty, 

které byly odvedeny pomocí úvěrových derivátů od původního poskytovatele na 

všemožné instituce na světě se ukázaly jako vysoce rizikové a investoři se jich začali 

ve velkém zbavovat. Tím poklesla i hodnota těchto toxických finančních instrumentů 

a zhoršil se jejich rating, což vedlo u držitelů infikovaných instrumentů k potřebě 

získat dodatečné aktivum, aby dostáli požadavku minimální kapitalizace. Mnoho bank 

a finančních institucí začalo hledat kapitálové rezervy prakticky ve stejný moment, 

čímž vznikl nedostatek likvidních aktiv na trhu a krize mohla započít ve velkém. 

 

Je až neuvěřitelné, že ratingové agentury nereálně oceňovaly tato toxická 

aktiva záměrně.  Stačilo by férové jednání právě ratingových agentur a krizi mohlo být 

                                                
36	  Originate-to- Distribute-Model and Sup-prime Mortgage Crisis. [online]. s. 38 [cit. 2014-03-04]. 
Dostupné z: 
https://wpweb2.tepper.cmu.edu/wfa/wfasecure/upload2009/2009_8.991802E+07_PA_subprime_aug30
_blind.pdf	  
37	  LUGOVÁ, Miroslava. Hospodářská krize 2008-2009: Analýza příčin. E+M Ekonomie a 
management [online]. 2011, roč. 2011, č. 2, s. 22-30 [cit. 2014-03-04]. Dostupné z: 
http://www.ekonomie-management.cz/download/1346064236_1b84/2011_02_lungova.pdf	  
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dle mého názoru zabráněno. Dle Financial Crisis Inquiry Report (dále jen „FCIR“) 

měly tyto nevýhodné deriváty hodnocení AAA, což odpovídá velmi bezpečným 

státním dluhopisům.38 Investoři jsou při svých transakcích pochopitelně závislí na 

hodnocení ratingových agentur, čili vezmeme-li v znovu potaz zprávu FCIR, která 

uvádí, že i většina hypoték nebonitních klientů39 měla hodnocení AAA, jde o skutečně 

neomluvitelné selhání ratingových agentur. 

 

Každý z výše popsaných aspektů se na vzniku krize podílel různou měrou. 

V literatuře a zdrojích pojednávajících o finanční krizi 2008 se většinou tato 

hospodářská krize označuje jako „hypotekární“. Domnívám se, že toto označení není 

správné, neboť jak vyplývá z předchozí analýzy, hypotekární krize byla pouze jedním 

z aspektů chybného systému a také jedním z  jeho vyústění. Uvolněná fiskální politika 

a nedostatečný regulační rámec podléhal bohužel globalizaci, čímž se krize velmi 

rychle rozšířila do celého světa. 

 

Bohužel politika levných peněz a čtyři roky nízká úroková sazba nemohla trvat 

věčně. Zásahem FEDu byla úroková míra u hypoték opět zvýšena z historického 

minima 1% na 5,50%, u hypoték s 30 letou fixací dokonce na 6,50%, a to v rozmezí 

let 2004 až 2007. Tak prudký růst úrokových sazeb v relativně krátkém časovém 

rozmezí a s tím spojené navýšení měsíčních splátek dostalo nebonitní klienty do 

finanční tísně a ti přestali splácet měsíční splátky. Se zatížením rodinných rozpočtů se 

také snížila poptávka po jiném spotřebitelském zboží (automobily, elektronika, služby) 

a americká ekonomika začala postupně klesat. 

 

2.2. Modelová analýza hospodaření banky ve vztahu k bonitě svých 
klientů 

 
Pro lepší pochopení situace finančních institucí a spojitosti mezi držením 

infikovaných hypotečních úvěrů, hospodařením banky a následujícím pádem 

                                                
38 The financial crisis inquiry report [online]. 2011. 662 stran. s. 119. [cit. 2014-03-04]. 
Dostupné na: http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/GPO-FCIC/pdf/GPO-FCIC.pdf	  
39	  Jde o tzv.:	  “Sub- prime mortgages“ je označení pro nestandartně zvýhodněné „nadstandartní“ 
hypotéky poskytované často právě sociálně slabším jednotkám. 
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hospodařící instituce považuji za vhodné popsat zajímavý příklad ekonoma Pavla 

Zemánka prezentovaný na webovém portálu EuroEkonom.40: 

 

 

 

Představme si malou lokální banku o 8 zaměstnancích, která poskytne 1000 klientům 

hypoteční úvěry ve výši 200.000 dolarů s 30 letou fixací a všechny tyto úvěry mají 

pohyblivou úrokovou míru, jejíž jádro se skládá ze základní úrokové sazby FEDu a z 

půlprocentní „správní a ziskové“ režie. Úrokovou sazbu FEDu stanovme na 5, 00% a 

úrokovou sazbu hypotéky na 5, 50%. Naše malá lokální banka si vezme úvěr od 

centrální banky, a tyto peníze poskytne ve formě hypotéky klientům. Ti splácejí 

hypotéku lokální bance a ta zase splácí úvěr centrální bance. Nyní vycházejme 

z následujících premis: 

 

 

1. Čím více má banka nebonitních klientů, tím vyšší budou její náklady na provoz 

(upomínky, exekuce, prodej zabavených nemovitostí). 

 

 

2. Čím více nebonitních klientů banka má, tím nižší hodnotu budou mít zabavené 

nemovitosti ( na místním trhu vznikne převis nabídky nad poptávkou). 

 

 

3. Čím více nebonitních klientů banka má, tím déle bude trvat prodej zabavených 

nemovitostí ( na modelovém trhu vznikne převis nabídky nad poptávkou). 

 

Pokud budeme pracovat s tímto zadáním a budeme zkoumat zisk a hospodaření 

banky(za čtvrtletí)  za stavu, kdy má různé procento nebonitních klientů, za úrokové 

sazby FEDu 5,00% a úrokové sazby hypoték 5,50% ( počítáno úvěrovou kalkulačkou 

                                                
40	  ZEMÁNEK, Josef. Hypoteční krize v USA.Příčiny, průběh, následky. Euroekonom.cz [online]. 
28.02.2008 [cit. 2014-03-04]. Dostupné z:   http://www.euroekonom.cz/analyzy-clanky.php?type=jz-
usa-hypoteky	  
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serveru EuroEkonom) dojdeme k zajímavým závěrům: 

 

 

 0%neplatičů 5%neplatičů 10%neplatičů 

 

Čtvrtletní splátky 

klientů lokální 

bance 

 

 

3.408.000,- 

dolarů 

 

3.238.000,- 

dolarů 

 

3.067.000,- 

dolarů 

 

 

Čtvrtletní splátky 

lokální banky 

centrální bance 

 

 

 

3.222.000,- 

dolarů 

 

 

3.222.000,- 

dolarů 

 

 

 

3.222.000,- 

dolarů 

 

Náklady na provoz 

(cca 0,05% z objemu 

půjček) 

 

 

100.000,- 

dolarů 

 

100.000,- 

dolarů 

 

100.000,- 

dolarů 

 

 

Zisk naší banky 

 

 

86.000,- 

dolarů 

 

-84.000,- 

dolarů 

 

-225.000,- 

dolarů 

 

 

 

Z výše uvedeného příkladů vyplývá zajímavý závěr. Banky, které nemají 

vedlejší rizikové aktivity, by měly být schopny přežít 2% - 3% neplatičů ve svém 

portfoliu bez větších následků. Jakmile  ale  počet neplatičů tuto hranici překročí, 

ocitne se banka ve ztrátě a je nucena prodávat zabavené nemovitosti hluboko pod 

cenou, aby získala peníze včas. Banka má ještě jiné možnosti;  může například využít 

své rezervy (pokud jsou dostatečné),  nebo požádat jinou instituci o finanční pomoc.  

Pokud ale počet dlužníků banky přesáhne 5%, banka nemá šanci situaci ustát a 

nevyhne se bankrotu či převzetí konkurenční bankou. Druhý uvedený scénář postihl 
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například investiční banku Bear Stearns, kterou z důvodu bankrotu převzal finanční 

gigant JP Morgan. Situaci Bear Stearns je vyčleněna samostatná kapitola s případovou 

studií. 

 

Stále se ale domnívám, že poskytování hypoték nebonitním klientům bylo jen  

krátkodobým spouštěcím mechanismem krize. Za dlouhodobý mechanismus, který 

podminoval finanční trhy  považuji zanedbání systémového rizika, podcenění vzniku 

nových finančních instrumentů, přílišnou sekuritizaci a nedostatečnou regulaci trhu. 

Vezmeme-li v úvahu fakt, že investiční banky byly regulovány méně než banky 

komerční a spojíme-li to s filosofií prodeje infikovaných „úvěrových balíčků“, které 

byly transportovány do celého světa, nemělo by nás překvapit, že se systém vymkl 

kontrole. 

 

2. 3. Průběh krize a pády investičních bank 
 

Signály příchodu krize začaly spatřovat světlo světa již roku 2007, kdy 

z důvodu nedostatku likvidity na finančních trzích musela do systému zasáhnout 

centrální banka FED. Ztráty z cenných papírů kryté hypotékami byly odhadnuty v r. 

2007 na 300 miliard amerických dolarů, přičemž veřejně vykázané ztráty byly pouze 

40 miliard dolarů.41  Vysoké ztráty zaznamenaly banky Merrill Lynch, Morgan 

Stanley i Citigroup. V roce 2008 se do problémů dostala investiční banka Bear 

Stearns, kterou v rámci akvizice převzala konkurenční JP Morgan. Mnohem 

zásadnější problémy ovšem vykazovala investiční banka Lehman Brothers, neboť 

vlastnila nejen vysoký počet toxických cenných papírů, dokonce neměla ani 

dostačující vlastní kapitálové rezervy. Po zveřejnění této informace klesla hodnota 

akcií Lehman Brothers ze 17 dolarů za kus na 3,8 dolaru za kus. Byla to právě 

americká centrální banka- FED, která o osudu Lehman Brothers rozhodla, když po 

dohodě s Ministerstvem financí neposkytla této investiční bance očekávanou finanční 

injekci. Nezbylo, než vyhlásit úpadek. 

                                                
41 MUSÍLEK, Petr. Finanční krize a jejich odezvy v institucionálních reformách [online]. 2010. 
s. 12. [cit. 2014-04-03]. Dostupné z: 
http://scholar.google.de/scholar?cluster=11686622976999505546&hl=cs&as_sdt=0,5&sciodt=0,5 
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Vyhlášení úpadku takového giganta způsobilo nervozitu investorů na 

finančních trzích a začaly runy na ostatní investiční banky, jež také vykazovaly 

v portfoliu toxická aktiva.  Vkladatelé ztratili důvěru v další banky (především Merill 

Lynch, Goldman Sachs a Morgan Stanley) a v přesvědčení, že se i tyto stanou 

insolventní začali vybírat své vklady, což způsobilo další likvidní problémy 

jmenovaných bank. Merill Lynch byla převzata The Bank of America a Goldman 

Sachs s Morgan Stanley se ocitly pod natolik silným tlakem investorů, že musely 

požádat Federální rezervní systém o přeměnu z investičních bank na formu bankovní 

holdingové společnosti, což bylo schváleno a obě banky se dostaly k tolik potřebným 

likvidním prostředkům. 42 

 

I nadále pokračoval dominový efekt pádu dalších bank, finančních společností 

i hypotéčních agentur. Některé z těchto institucí byly “too big to fail“- příliš velké na 

to, aby mohly padnout. Pod vlivem doktríny „too big to fail“ americký ministr financí 

Henry Paulson rozhodl o převedení těch nejdůležitějších finančních institucí pod 

křídla státu, čemuž tak bylo v případě obrovských hypotečních společností Fannie 

Mae a Freddie Mac, jež drželi prakticky polovinu hypoték v USA43. Obdobně se tak 

stalo s pojišťovnou AIG, které FED poskytl půjčku ve výši 85 miliard amerických 

dolarů. 

 

 Myslím si, že pomoc neúspěšným společnostem ze strany státu není správná. 

Vždyť podstata kapitalismu tkví právě v tom, že nechává odejít neúspěšné a dává 

prostor  úspěšným. Vzkaz, který americká vláda poslala neúspěšným společnostem, 

ale v tomto případě zněl: „ V časech blahobytu, kdy vaše investice ponesou výnos, na 

něj máte právo. V letech, kdy se vám dařit nebude a cenné papíry nebude chtít nikdo 

proplácet, přijde stát a postará se (z peněz daňových poplatníků).“  Pokud bychom 

americkému FEDu připomněli biologickou teorii přirozeného výběru druhů Charlese 

                                                
42 MUSÍLEK, Petr. Finanční krize a jejich odezvy v institucionálních reformách [online]. 2010. 
s. 12. [cit. 2014-04-03]. Dostupné z: 
http://scholar.google.de/scholar?cluster=11686622976999505546&hl=cs&as_sdt=0,5&sciodt=0,5	  
43 The financial crisis inquiry report [online]. 2011. 662 stran. [cit. 2014-03-04]. 
Dostupné z: http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/GPO-FCIC/pdf/GPO-FCIC.pdf	  
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Darwina a ještě fakt, že ekonomická recese má mít ozdravný charakter, reagoval by 

stejně? Doufejme, že ne. 

 

 Ve snaze pomoci bankám v boji proti nedostatku likvidity snížil FED diskontní 

sazbu, za kterou si banky od FEDu mohly půjčovat, což ale nepřineslo očekávaný 

výsledek. Banka, která by si totiž takto půjčila by tím zároveň investory upozornila na 

své problémy a na fakt, že možná také drží toxická aktiva a o to žádná finanční 

instituce neměla zájem. FED se tedy rozhodl financovat systém dalšími injekcemi, 

dokud nebyla likvidita trhu zaručena a obdobným způsobem činila i Evropská 

centrální banka, neboť krize se z USA díky sekuritizaci bohužel rozšířila na zbytek 

světa. Krize naplno propukla v roce 2008, kdy padla investiční banka Lehman 

Brothers, o jejímž začátku a příčinách konce pojednává následující sekce. 

 

2. 3. 1. Case Study 1 :   Pád Lehman Brothers 
 

 Pád této banky je smutný, neboť měla dlouhou historii. K založení došlo již 

v roce 1844 židovským imigrantem Henry Lehmanem v Alabamě. Šlo zpočátku o 

klasický obchod s bavlnou, který se obrátil v obchodování s cennými papíry až po 1. 

světové válce. V roce 1950 se k Henrymu připojili bratři Emanuel a Mayer a společně 

začali pracovat pod dnes již dobře známým  jménem Lehman Brothers.44  Firma 

začala expandovat po 2. světové válce, kdy americká ekonomika rostla a došlo na 

zakládání poboček v Paříži (1960), v Londýně (1972) a Tokyu (1973). Kolem roku 

1980 byl Lehman Brothers finančním zprostředkovatelem pro významné společnosti 

jako Chrysler, General Motors, Phillip Morris a další. Po interních bojích o moc 

v rámci banky musela společnost fúzovat v r.1984 s holdingem banky American 

Express Bank známým tehdy pod jménem Shearson, nicméně Shearson se zanedlouho 

odštěpil a nová společnost, která učinila svou první IPO45 nabídku v roce 1994 opět 

                                                
44	  GIRI, Pratap S. MCGRAW HILL EDUCATION (INDIA) PRIVATE LIMITED. Investment 
banking: Concepts, Analyses and Cases. 2. vyd. New Delhi: McGraw- Hill Education, 2013. ISBN 978-
1-25-905886-8., s. 85 
45	  IPO- Initial Public Offering je první veřejná nabídka akcií, kterou společnost učiní a kterou poprvé 
vstupuje na burzu s nabídkou emitovaných cenných papírů	  
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nesla název „Lehman Brothers“, doplněný přípojkou „Holding Inc.“  Po spin-off46 od 

American Express Bank v témže roce se změnilo i vedení této nové banky Lehman 

Brothers Holding Inc. a do jejího vedení se postavil Richard Fuld, jehož jméno je 

v souvislostí s krizí 2008 velmi často skloňováno. Richard Fuld byl velmi agresivní 

manažer, který od počátku vedl společnost riskantním směrem a využíval její vlastní 

omezený kapitál k rizikovým investicím na velmi výnosných akciových trzích, aby 

dosahoval větších zisků, než jeho mnohem silnější konkurenti. 47  Těmi byly v té době 

JP Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley a Bear Stearns. Uvedené banky, 

doplněné právě o Lehman Brothers- tvořili pomyslný zlatý kruh pěti nejsilnějších 

amerických investičních bank. Pro lepší přehled uvádím  tabulku pořadí nejsilnějších 

investičních bank před krizí: 

 

Tabulka 1: Pořadí nejsilnějších investičních bank před finanční krizí 200848: 

 

 

 

 

 V roce 2001, když FED snížil úrokovou sazbu, Lehman se rapidně rozrostl a 

začal hrát dominantní tržní roli v procesu sekuritizace a v prodeji swapů úvěrového 

                                                
46	  Termín spin-off je označení pro odštěpení dceřinné společnosti od mateřské.	  
47	  GIRI, Pratap S. MCGRAW HILL EDUCATION (INDIA) PRIVATE LIMITED. Investment 
banking: Concepts, Analyses and Cases. 2. vyd. New Delhi: McGraw- Hill Education, 2013. ISBN 978-
1-25-905886-8., s.86 
48  Tamtéž, s.78 
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selhání. V letech 2005 až 2007 dosahovala banka rekordních zisků a v situaci jí velmi 

pomohlo poskytnutí finančního poradenství při největší dosavadní akvizici  finančního 

sektoru- převzetí společnosti ABN AMRO bankou The Royal Bank of Scotland.  

Majetek Lehman Brothers se vyšplhal na rekordních 175 biliónů amerických dolarů, 

což jí vyneslo titul „Nejlepší investiční banka“ roku 2005 v žebříčku časopisu 

Euromoney a obdobnou cenu v roce 2007 udělenou magazínem Fortune. Co se jí tedy 

stalo osudným? 

 

 Banka ve snaze získat další úvěry k prodeji, které pak sekuritizací odváděla ze 

své bilance dál na trh jinému subjektu, bohužel koupila 5 hypotečních agentur, mezi 

nimiž i BNC Mortgage a Aurora Loan Service. Obě zmíněné agentury v sobě nesly 

polštář toxických aktiv; BNC Mortgage byla jedním z největších poskytovatelů 

hypoték nejméně solventním klientům a druhá zmíněná – Aurora Loan Service byla 

specializovaná na poskytování hypoték bez doložení příjmů.49 Obě akvizice se zdály 

být zpočátku velmi úspěšné- zisky banky rekordně narostly. Investiční banka Lehman 

Brothers sekuritizovala 146 biliónů dolarů v hypotečních úvěrech v roce 2006, což 

bylo o 10% více než v roce 2005. V účetním výkazu Lehman Brothers se můžeme 

dočíst, že banka vykázala v roce 2007 čistý zisk 4,192 miliónů dolarů50, což je při 

srovnání s účetním výkazem Merrill Lynch, která v témže roce vykázala již ztrátu -8, 

637 ve stejné účetní položce, skutečně dobrý výsledek. Jak je tedy možné, že banka 

Lehman Brothers krizi nepřežila a FED jí odmítl poskytnout finanční pomoc, ačkoliv 

u Merrill Lynch, která měla mnohem horší ekonomický výsledek, se konal opačný 

scénář? 

 

 Důvod, proč Lehman Brothers padnul, lze vyjádřit dvěma slovy: Kolosální 

miskalkulace.  Ačkoliv v roce 2007 byla rekordní cena jedné akcie Lehman Brothers 

ustálena na 86,18 dolarů za kus, čímž se její tržní kapitalizace posunula k 60 bilionům 

amerických dolarů, vedení společnosti si stále neuvědomovalo, na jak toxických 

aktivech sedí. Vysoké procento neplatičů, jimž banky poskytly sub-prime hypotéky, 
                                                
49	  INVESTOPEDIA STAFF. Case Study: The collapse of Lehman Brothers [online]. 2009, 02.04.2009 
[cit. 2014-03-06]. Dostupné z: http://www.investopedia.com/articles/economics/09/lehman-brothers-
collapse.asp 
50	  STOWELL, David. Investment banks, hedge funds, and private equity. 2nd ed. Waltham, MA: 
Academic Press, c2013, xxiv, 645 p. ISBN 978-012-4158-207, s.465 
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začalo ještě více narůstat. Lehman Brothers přesto pokračoval ve své osvědčené 

obchodní strategii - vydávání cenných papírů krytých hypotékami, jejichž hodnota ale 

dramaticky ze dne na den klesala. Místo závratných zisků vykazovala banka obrovské 

ztráty a to v řádu týdnů. Cena akcií v červnu 2007 spadla na 81,30 dolarů za kus, do 

srpna klesla na 51,57 dolarů. Koeficient zadluženosti, tedy ukazatel, který naznačuje 

v jaké míře banka používá dluhy jako zdroj financování, začal prudce narůstat a tím 

rostla i zadluženost banky, jejíž tržní hodnota se do roku 2008 propadla na necelých  

12 miliard dolarů.51  Poté, co padla investiční banka Bear Sterns 52, spadly akcie 

Lehman Brothers o 48% a banka 9. června 2008 přiznala ztrátu 2,8 biliónů dolarů. 

 

 O záchranu se snažila banka sama a dne 9. června 2008 navrhla vyvedení 

toxických úvěrů na speciální firmy, navýšení základního kapitálu a pokoušela se 

jednat o koupi s Korejskou bankou Korea Development Bank, dále s China’s Cities 

Securities i s několika hedgovými fondy, avšak tato jednání byla neúspěšná.53 Banka 

měla málo času a potíže se začaly prohlubovat. V září spadla hodnota akcií Lehman 

Brothers na historické minimum 7,8 dolarů za kus a banka vyhlásila další ztráty dne 

10. září ve výši 3,9 biliónů dolarů z důvodu odpisů (hypotečních úvěrů) vůči 

vlastnímu kapitálu.54 Na víkend 13. a 14. září byla svolána vládní konference v 

newyorském  sídle FEDu, na níž se zástupci vlády snažili přesvědčit ostatní banky, 

aby z vlastních peněz vytvořily speciální fond, který odkoupí špatná aktiva Lehman 

Brothers a zdravý zbytek banky prodá. Vzhledem k tomu, že ostatní banky taktéž 

bojovaly o přežití, tento návrh neprošel. Nezdařilo se ani vyjednávání o akvizici 

Lehman Brothers s The Bank of Amerika, neboť ta nakonec převzala další krachující 

banku Merrill Lynch a tím nepřímo podlomila osud Lehman Brothers. Neúspěšné 

jednání proběhlo s britskou bankou Barclays Capital, neboť ta v případě odkupu 

Lehman Brothers  požadovala, aby se americká vláda zaručila za špatná aktiva banky, 

                                                
51	  EURO-E15. Jak zlé to bude? [online]. 31/2008. Praha: Mladá Fronta, 23.7.2008 [cit. 2014-03-06]. 
Dostupné z: http://euro.e15.cz/jak-zle-to-bude-782114 
52	  Březen roku 2008	  
53	  STOWELL, David. Investment banks, hedge funds, and private equity. 2nd ed. Waltham, MA: 
Academic Press, c2013, xxiv, 645 p. ISBN 978-012-4158-207., s. 467 
54	  GIRI, Pratap S. MCGRAW HILL EDUCATION (INDIA) PRIVATE LIMITED. Investment 
banking: Concepts, Analyses and Cases. 2. vyd. New Delhi: McGraw- Hill Education, 2013. ISBN 978-
1-25-905886-8., s. 87 
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což tehdejší ministr financí USA Henry Paulson odmítl.55  Banka Lehman Brothers 

vyhlásila bankrot dne 15.září 2008 a finanční trhy se ocitly v kómatu. Během jediného 

dne spadl Down Jonesův index o 500 bodů a z trhu tak bylo smazáno 700 miliard 

dolarů. 

 

 Často diskutovanou otázkou je, proč FED nepomohl zachránit investiční banku 

Lehman Brothers, ačkoliv za pár dní po jejím pádu vstřícně nabídl pomocnou ruku 

dalším bankám- Bear Stearns, Goldman Sachs a Morgan Stanley. Posledním dvěma 

jmenovaným byla povolena přeměna na univerzální bankovní banky, čímž mohly 

přijímat vklady od klientů a získat potřebnou likviditu.  Přikláním se k názoru, že např. 

Bear Stearns byla natolik nekompetentní bankou, že v případě jeho pádu by se 

zhroutila celá ekonomika a takový pád by uvrhl hypoteční a úvěrové trhy do krize 

nebývalých rozměrů, došlo by k narušení důvěry zahraničních věřitelů a mohla by být 

ohrožena solventnost Spojených států. Jde o princip  „too big to fail“. Lehman 

Brothers byl nekompetentní „jen“ tolik, že v případě pádu zničil „jen“ sám sebe. 

V neposlední řadě se nenašel žádný zájemce, který by Lehman Brothers převzal.  

 

2. 3. 2. Case Study 2: Kolaps Bear Stearns 
 

 Pátá největší investiční banka USA, založená roku 1923 Josephem Bearem, 

Robertem Stearnsem a Haroldem Mayerem byla další obětí krize 2008. Bear Stearns 

byla od počátku bankou, kterou provázela pověst agresivní instituce, jenž je ochotna 

podstupovat v rámci svých aktivit ta největší rizika. 56  Tato banka byla významným 

hráčem na poli sub-prime hypoték a derivátů krytých hypotečními úvěry. Tím, že 

investovala do sekuritizovaných produktů s vysokým pákováním, ji během krize došla 

hotovost. Efekt pákování, jakožto ekonomický pojem, je metoda financování investice 

za použití malého vlastního kapitálu, doplněného o mnohem větší cizí kapitál. Tato 

                                                
55	  STUCHLÍK, Jan. Pád Lehman Brothers: Co poslalo svět do finanční propasti?. In: www.peníze.cz 
[online]. 14.09.2009 [cit. 2014-03-06]. Dostupné z: http://www.penize.cz/svetova-ekonomika/59054-
pad-lehman-brothers-co-poslalo-svet-do-financni-propasti	  
56	  RYBACK, William. Case Study on Bear Stearns. In: [online]. [cit. 2014-03-06]. Dostupné z: 
http://siteresources.worldbank.org/FINANCIALSECTOR/Resources/02BearStearnsCaseStudy.pdf	  
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metoda, označovaná v angličtině jako „leverage“ má dvě strany mince- může 

maximalizovat zisk, ale také ztrátu.  

 

 Bear Stearns přes svou dceřinou pobočku Bear Stearns Asset Management 

sponzoroval dva hedgové fondy.  Hlavní hedgový fond  High-Grade Structured Credit 

Strategies Fund57 byl založený výhradně na investicích do cenných papírů krytých 

hypotečními úvěry, který obratně využíval pákového efektu a neregulovaného 

prostředí. Ziskovost fondu trvala ale jen do roku 2006,  kdy se začaly projevovat první 

problémy investic na dluh a fond zkrachoval. Bear Stearns utrpěla velmi vysoké 

finanční ztráty v řádech miliard dolarů, což by byla schopna přežít, pokud by její 

strategie nebyla založena právě na výše popsaném pákovém efektu. 

 

 V posledním účetním výkazu z roku 2007 je uvedená celková hodnota 

investičního portfolia Bear Stearns 269 miliard dolarů, z čehož 30 miliard bylo 

tvořeno toxickými aktivy krytými sub-prime hypotékami. Hodnota těchto aktiv na trhu 

sice klesala, ale ztráty z nich by nemusely být problém, pokud by ovšem jejich 

investice nebyly kryty dluhem.58 Bance se vymstilo využívání metody finančního 

pákování, která se v případě, že náklady na dluh přesáhnou výnosy z investic, obrátí 

proti svému uživateli. Tak také se v březnu 2008 přihodilo a honosné sídlo investiční 

banky Bear Stearns na Madison Avenue v New Yorku bylo po střechu plné cenných 

papírů, pro které nebylo možno najít zájemce. Jelikož měla banka opravdu vysoký 

podíl v obchodech s hypotečními úvěry, její kolaps by zapříčinil dominový efekt 

v pádu finančního systému.59 Americká centrální banka tedy podala Bear Stearns 

pomocnou ruku a pokryla nelikvidní aktiva částkou 30 miliard amerických dolarů. 

Tuto pomoc poskytla za podmínky, že dojde k převzetí Bear Stearns jinou investiční 

bankou- JP Morgan. Akvizice byla dokončena 30. května 2008 při smluvní ceně 2 

                                                
57	  STOWELL, David. Investment banks, hedge funds, and private equity. 2nd ed. Waltham, MA: 
Academic Press, c2013, xxiv, 645 p. ISBN 978-012-4158-207., s. 445 
58	  KOHOUT, Pavel. Finance po krizi: Evropa na cestě do neznáma. 3., rozš. vyd. Praha: Grada, 2011, 
328 s. Finanční trhy a instituce. ISBN 978-80-247-4019-5.	  
59	  GIRI, Pratap S. MCGRAW HILL EDUCATION (INDIA) PRIVATE LIMITED. Investment 
banking: Concepts, Analyses and Cases. 2. vyd. New Delhi: McGraw- Hill Education, 2013. ISBN 978-
1-25-905886-8.	  
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dolary za akcii, jejíž nedávná cena byla 170 dolarů. Obchod byl uzavřen nedělního 

večera v 18:30 a po 85 letech na trhu investiční banka Bear Stearns přestala existovat. 

 

2. 3. 3.  Case Study 3:  Konec Merrill Lynch 
 

 I tato banka byla ohrožena ztrátami z důvodu držení toxických aktiv. Její 

likvidita byla v průběhu finanční krize vážně ohrožena a banka se  95 let ode dne, kdy 

ji založil Charles E. Meryll, ocitla na dně.  Vývoj krize byl postupný. V roce 2006 

proběhla úspěšná akvizice společnosti First Franklin, jedné z největších hráček na poli 

sub-prime hypoték. Obchod byl uzavřen v roce 2007 a Merrill Lynch tím pozvedla své 

úvěrové portfolio o 70 biliónů dolarů60. Samozřejmě to byl vypočítavý tah s cílem 

zajistit si „materiál“ pro svou derivátovou linku, bohužel tento tah nebral v úvahu 

přicházející finanční krizi. Banka se naplno začala věnovat obchodování s CDO61 -

zajištěnými dluhovými obligacemi, v němž se stala nejsilnější. Mechanismus CDO 

fungoval následovně:  

 

 Banka sesbírá větší počet dluhových obligací, jimiž jsou například hypoteční či 

jiné úvěry, půjčky a jakákoliv další dlužní aktiva, která představují pohledávky banky 

zvané kolaterál.  Banka následně emituje dluhový cenný papír-„CDO“ a ten prodá 

investorům za cenu navýšenou o úrok.  CDO se běžně prodávaly v tzv.: tranších, 

v nichž se kombinovali podle rizikovosti.  

 

 Fungování CDO, na němž ztroskotala většina bank, si lze také představit jako 

horu, na jejímž vrcholu vytéká pramen vody a stéká z pohoří dolů. Funkci pramene 

mají domácnosti, funkci vody jednotlivé splátky úvěrů. Podél cesty pramenu jsou 

umístěné nádoby, které se jeho tokem naplní, přičemž nádoby symbolizují jednotlivé 

banky. Horní nádoby jsou tzv.: „senior tranše“, nádoby vespod slouží jako „junior 

tranše“. Když se pramen ztenčí, utrpí nejvíce spodní nádoby- junior tranše, kam voda 

nedosáhne vůbec a tedy „vyschnou“. Právě tyto junior tranše byly tzv.: toxickým 

                                                
60	  STOWELL, David. Investment banks, hedge funds, and private equity. 2nd ed. Waltham, MA: 
Academic Press, c2013, xxiv, 645 p. ISBN 978-012-4158-207.	  
61	  Collateralized debt obligations	  	  
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odpadem“ a nejrizikovější skupinou, která nedostávala rating a tvořila zhruba 10% 

v nabízených „balíkách“ CDO.  Pokud se v našem příkladu nádoby pramenem naplní 

(a tedy banky dostanou své splátky), je vše v pořádku a systém běží. Pokud ale 

domácnosti přestanou splácet, přičemž banky k provozu potřebují stále stejný obsah 

„nádob“, nastane problém. 

 

 Výše popsaný princip je důležitý k pochopení pádu Merrill Lynch. Tato banka 

byla v obchodování s CDO úzce provázaná s největším hedgovým fondem Bear 

Stearns, který vlivem krize zkrachoval. Merrill Lynch jakožto největší věřitel daného 

hedgového fondu získala 800 miliónů dolarů z majetku fondu62. Většina získaných 

aktiv z fondu byly právě toxické junior tranše CDO, o něž nikdo nestál. Stejným 

způsobem se banka snažila odvést ze své bilance ztrátové sub-prime hypotéky získané 

akvizicí s First Franklin, ale i tyto snahy byly marné.  

 

 Akcie banky s propadly o 46% a v roce 2008 se Merrill Lynch ponořila do 

platební neschopnosti a byla převzata jinou konkurenční finanční institucí - The Bank 

of America.  

 

2. 4. Legislativní odpověď na krizi 
 

 Tak jako po Velké hospodářské krizi v roce 1929 byla přijata legislativní 

opatření ve formě Glass-Steagalova zákona, i po finanční krizi 2008 museli 

zákonodárci na stávající situaci reagovat. Odpovědí bylo přijetí tzv.: Dodd-Frank Act, 

celým názvem The Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, 

který podepsal prezident Obama dne 21. 7. 2010.  Pokud si uvědomíme souvislosti 

krize, dojdeme k závěru, že zákonodárci museli reagovat na následující problémové 

veličiny: 

 

• příliš nízká likvidita bank  

                                                
62	  CNN MONEY. Merrill sells assets seized from hedge funds [online]. 2007, 20.06.2007 [cit. 2014-
03-08]. Dostupné z: 
http://money.cnn.com/2007/06/20/news/companies/bear_stearns/?postversion=2007062010	  
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• nulová regulace derivátových trhů a ratingových agentur 

• nedostatečná kapitálová vybavenost bank 

• princip „too big to fail“ 

 

 Na podobné cíle se zaměřil i The Dodd-Frank Act. Norma vytyčuje tři základní 

oblasti, jimiž je regulace, derivátový trh a banky.  

 

 Regulace bývá přirozenou odpovědí na jakoukoliv finanční krizi, neboť 

nedostatečná regulace bývá jednou z hlavních příčin krizí a jinak tomu nebylo ani 

v roce 2008. Pro zajištění systémové stability vytvořil Dodd- Frank Act zastřešující 

instituci nazvanou  Financial Stability and Oversight Counsel, tedy Radu pro finanční 

stabilitu a dohled. Její úkol spočívá v monitoringu a zaručuje stabilitu systému. 

Kontrola spočívá na komplexním dohledu vládních agentur, dodržováním pravidel 

tržní disciplíny a identifikováním případných mezer v regulatorním systému. V 

v neposlední řadě identifikací institucí, jejichž případný bankrot by znamenal kolaps 

systému. Vůdčí myšlenkou bylo, aby k odhalení případných problémů trhu došlo včas 

a dále aby existoval dostatečný varovný systém v případě vzrůstajících rizik63.  

 

 Druhou oblastí regulace byl derivátový trh, kde doposud neexistoval příslušný 

dohled. Oblast OTC- derivátů byla především neregulovaným prostředím. The Dodd- 

Frank Act zmocnil The Securities and Exchange Commission (SEC) a The 

Commodities Futures Trading Commission (CFTC) dohledovou pravomocí nad OTC 

deriváty tam, kde to budou zmíněné instituce považovat za potřebné.  Nová regulace 

vyplývající z Dodd-Frank Act se týká především swapů a ukládá povinnou registraci 

zprostředkovatelů i  účastníků derivátového trhu. Další regulatorní nařízení se týkalo 

systémově důležitých fondů, jež nově podléhaly povinné registraci u The Securities 

Exchange Commission, které musely periodicky doručovat vyžádáné reporty. 

Posledním stupněm regulace byl dohled nad ratingovými agenturami. K tomu účelu 

                                                
63	  STOWELL, David. Investment banks, hedge funds, and private equity. 2nd ed. Waltham, MA: 
Academic Press, c2013, xxiv, 645 p. ISBN 978-012-4158-207., s. 36 
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byla zřízena The Office of Credit Rating Agencies (OCRA), spadající pod SEC.64 

Hlavním záměrem OCRA je zajištění objektivity vydávaných ratingů, které do 

budoucna nesmí být ovlivněny střetem zájmu.  

 

 Posledním bodem určeným k revizi byla bankovní sféra.  V rekapitulaci děje a 

jednotlivých případů konkrétních bank si lze povšimnout, že největším problémem 

finančních institucí byla ztráta solventnosti. Bylo tedy zapotřebí zvýšit kapitálovou 

vybavenost bank, čehož bylo dosaženo upravením požadavku kapitálové přiměřenosti. 

Dále byla přidána nová sekce 13 do hlavního  zákona regulujícího americké banky The 

Bank Holding Company Act of 1956 (BHC Act), která  požaduje oddělení bankovních 

oddělení, které obchodují s deriváty. Vyčleňuje tedy tyto aktivity z běžného 

bankovního portofolia a dále omezuje banky ve sponzoringu či v jakýkoliv investicích 

do hedgových fondů, je zakázán jakýkoliv užší vztah hedgových fondů s investičními 

bankami a nepřípustné je nově obchodování bank na vlastní účet, a to do 3% výše 

základního kapitálu. Tento princip byl modifikovaným Volckerovým pravidlem65 a 

snaží se zabránit bankám v přílišné akumulaci rizika. Samotné Volckerovo pravidlo 

mířilo ještě dál, neboť požadovalo úplně rozdělení komerčních a investičních aktivit 

banky, DFA je pouze jeho slabší naředěnou variantou. 

 

 Zákon tedy míří podobnou cestou, jaká byla vyšlápana v roce 1933 Glass-

Steagalovým zákonem, neboť se snaží omezit retailové bankovnictví od rizikových 

investičních transakcí a výrazně mění architekturu amerického finančního systému 

s cílem snížit rizikovost velkých bank. Naštěstí nejde o druhý Glass- Steagalův zákon 

a DFA se snaží najít kompromis mezi oběma bankovními sektory - komerčním a 

investičním bankovnictvím. K dosažení kýženého cíle byla zvolena cesta větší 

transparentnosti, regulace a zamezení tzv.: stínového bankovnictví“. 66 Jelikož zákon 

vešel v platnost v roce 2010, řada ustanovení nenabyla prozatím platnosti a očekává 

                                                
64	  GIRI, Pratap S. MCGRAW HILL EDUCATION (INDIA) PRIVATE LIMITED. Investment 
banking: Concepts, Analyses and Cases. 2. vyd. New Delhi: McGraw- Hill Education, 2013. ISBN 978-
1-25-905886-8., s. 83 
65 Paul Volcker byl ředitelem Americké centrální banky FED.	  
66 MUSÍLEK P. (2008): Příčiny globální finanční krize a selhání regulace. Český finanční a 
účetní časopis, 2008, roč. 3, č. 4, s. 6-20.	  
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se, že dojde k vydání minimálně 240 doplňkových předpisů, nelze prozatím dostatečně 

konstatovat, zda se cíle podařilo dosáhnout.67  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

                                                
67	  MUSÍLEK,P.:Finanční krize a jejich odezvy v institucionálních reformách:Glass-SteagallAct versus 
Dodd-FrankAct,  [online],  [cit. 2014-03-08]. Dostupné z:	  
http://scholar.google.de/scholar?client=safari&rls=en&oe=UTF-8&gfe_rd=cr&um=1&ie=UTF-
8&lr=&q=related:DzX9ZZzfQ2As7M:scholar.google.com/	  
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3. Investiční bankovnictví a investiční banka 
 
 

 Profesor investičního práva  na vídeňské univerzitě nám v seminárních hodinách 

letos opakovaně říkával: 

 

” Be careful! Investment banking means different things to different people!” 

 

 Po načtení příslušné literatury jsem došla k závěru, že se nemýlil. Není nikterak 

jednoduché fenomén investičního bankovnictví vymezit. Pokud začneme od 

etymologické podstaty samotného pojmu investiční bankovnictví, dojdeme ke správné 

odpovědi na otázku, co dělají investiční banky a co je hlavním obsahem investičního 

bankovnictví.  Ve slovním spojení “investiční banka” je význam pojmu banka pro 

většinu lidí představitelný. Problém dělá spojení s termínem investiční.  Investovat, 

investice, investment-  v prostředí světa financí znamenají tyto pojmy nákup cenných 

papírů či dalších finančních aktiv. 

 

 Role investičních bank je pro zdravé fungování ekonomik celého světa 

nezastupitelná a banky společně s finančními instrumenty a finančními trhy tvoří 

základní prvek finančního systému. Prostřednictvím finančního systému jsou jednak 

shromažďovány úspory od přebytkových jednotek, které jsou transformovány v investice 

a dále se prostřednictvím finančního sektoru realizují platby za veškeré transakce v 

ekonomice. V rámci finančního systému tedy dochází k významnému transferu kapitálu, 

který ovlivňuje efektivitu ekonomiky a fungování všech hospodářských vztahů. Finanční 

systém jinými slovy umožňuje přesun přebytků (úspor) od přebytkových subjektů k 

deficitním. Tato zmíněná alokace kapitálu se uskutečňuje převážně díky 

zprostředkovatelské funkci bank.  

 

 Investiční banky zajišťují v rámci licencovaných investičních služeb různorodé 

typy investičních obchodů, z nichž je pro zdravý koloběh ekonomiky podstatná emise 

cenných papírů, které následně banky nabízejí na primárním trhu veřejnosti- investorům. 

Jsou tedy zprostředkovatelem mezi těmi, kteří úspory vlastní a těmi, kteří je nemají, 
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avšak jsou ochotni za ně zaplatit. Hlavní odměnou investiční banky za 

zprostředkovatelskou činnost je provize.  Právě existence investičního bankovnictví a 

investičních bank umožňuje přesouvat úspory finančních prostředků od spořících 

subjektů k deficitním prostřednictvím zprostředkovatelských aktivit, a to za pomoci 

finančních instrumentů, běžně nazývaných jako investiční instrumenty. Příklad koloběhu 

fungování investičního bankovnictví znázorňuje následující schéma: 

 

 

 
   navýšení kapitálu 

                                         

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

3. 1. Pojem a obsah investičního bankovnictví a investiční banky 
 

 Definovat sousloví „investiční bankovnictví“ je složité  a  situaci neusnadňuje  ani 

fakt, že zákonné vymezení v právních řádech stále absentuje, což je dle mého názoru 

v rozporu s požadavkem na určitost právních norem. Bohužel ani autoři jednotlivých 

publikací nejsou v definicích jednotní, při vymezení daného pojmu se rozcházejí a prezentují 

subjektivní definice zahrnující různý pohled na věc. Pokud bychom chtěli definici 

investičního bankovnictví či investičních bank dovodit ze současné právní úpravy, stále se 

budeme pohybovat částečně ve slepé uličce. Je nutno upozornit na fakt, že česká legislativa 

nezná ani nepoužívá pojem investiční banka ani pojem investiční bankovnictví, ačkoliv teorie 

s tímto pojmem běžně pracuje.  

 

 Pro legální zakotvení investičního bankovnictví a investiční banky volím  dikci § 1 

odst. 1 zákona č.  21/1992 Sb., o bankách ( dále jen „BankZ“), v němž je vymezena vyjma 

základních znaků banky i hlavní činnost těchto institucí v České republice. Základní náplní 

činnosti jakékoliv banky je v České republice přijímání vkladů a poskytování úvěrů, jenž je 

možno rozšířit na další činnosti dle dikce §1 odst.3 BankZ, které podléhají licenčnímu 

Investiční banka  
(zprostředkovatel 
klienta A a B) 

klient A 
obchodní 

společnost 

klient B 
investor 

rozhodnutí 
emitovat akcie 

umístění 
akcií 

      platba  
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procesu ČNB. Z taxativního výčtu §1 odst.3. BankZ je relevantní službou pro účel této práce 

„poskytování investičních služeb podle zvláštního právního předpisu“, jenž je uvedena pod 

písmenem h) zmíněného ustanovení. Tato investiční služba je vázaná na povolení výkonu 

investičních služeb v bankovní licenci, v níž je zároveň nutné  explicitně stanovit, jaké hlavní 

investiční služby a jaké doplňkové investiční služby bude banka poskytovat. Z uvedeného 

vyplývá závěr, že investiční banky v ČR jsou univerzálními bankami, když zákonným 

požadavkem pro náplň jejich činnosti je jak výkon komerční služeb ve formě přijímání 

vkladů a poskytování úvěrů, tak dle výše zmíněného ustanovení §1 odst. 3 písm. h) BankZ 

investiční služby vymezené ustanovením §4 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na 

kapitálovém trhu (dále jen „ZPKT“) dle vlastní volby banky.  

 

 Vymezení investiční činnosti bank a tím i zakotvení obsahu investičního 

bankovnictví bylo do 30. června 2008 obsaženo v ustanovení §19b odst.4 BankZ, které bylo 

po transponování68 směrnice o trzích finančních nástrojů MiFID69 vypuštěno a nahrazeno 

výčtem investičních činností hlavních a doplňkových v dikci §4 ZPKT. Úprava se řídí z části 

BankZ, z části ZPKT, v obecných ustanoveních a v otázkách emisních obchodů je nově 

nutné přihlížet k obecným ustanovením zákona č.89/2012 Sb., nový občanský zákoník (dále 

jen „NOZ“); na otázky regulace a dohledu nad činností investičních bank se vztahuje zákon 

č.61/ 1993 Sb., o České národní bance (dále jen ZČNB), a zákon č.15/1998 Sb., o dohledu 

v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen „DohZ“). Je nutné 

pamatovat i na podzákonné právní normy, jimiž jsou četná opatření ČNB a vyhlášky70 

regulující podnikání investičních bank na kapitálovém trhu.  

 Domnívám se, že nejlepší metodou pro jednotné a správné vymezení investičního 

bankovnictví je uvedení více autorských definic. 

 

 S. Polouček definuje investiční bankovnictví jako "aktiva banky na kapitálovém 

trhu a investice do cenných papírů, ale i investice do hmotného a nehmotného majetku, 

kapitálových účastí v jiných firmách a společnostech a investice do poboček a filiálek doma i 

                                                
68 Směrnice byla do českého právního řádu transponovaná zákonem č. 230/2008 Sb., jímž byl 
novelizován zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. 
69 Markets In: Financial Instruments Directive- Směrnice č. 2004/39/ES o trzích s finančními nástroji 
70 Například vyhláška č. 23/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a 
obchodníků s cennými papíry; či vyhláška č. 281/2008 Sb., o některých opatřeních souvisejících 
s legalizací výnosu z trestné činnosti a financování terorismu. 
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v zahraničí, obchodování s cennými papíry a poradenství při emisi cenných papírů včetně 

managementu rizika a řízení hotovosti."71 

 

 Jiné pojetí institutu investičního bankovnictví uvádí S. Plíva, dle něhož je 

předmětem  investičního bankovnictví "obstarávání, vydávání a prodej cenných papírů 

pro podnikatelské subjekty a vlády na kapitálových (primárních) trzích, obstarávání 

obchodování na kapitálových trzích a poskytování poradenství při fúzích a akvizicích, 

sekuritizaci a dalších finančních transakcích.“72 Právní šroubovanost obou definic obešel 

ekonom P. Dvořák, který investiční bankovnictví obsahově vymezil jako všechny 

"transakce, které jsou prováděny s cennými papíry, finančními deriváty a ostatními 

instrumenty trhů cenných papírů." 73  M. Bakeš rozumí investičním bankovnictvím 

„zejména služby související s vydáváním cenných papírů a obchodováním s nimi, 

investováním do cenných papírů, správou a úschovou cenných papírů, obhospodařování 

cenných papírů, správou majetku, zprostředkování investic a investičního poradenství, 

včetně zajišťování fúzí a akvizic podniků.“74 

 

 Společnými průsečíky uvedených tezí, tedy body, jež jsou a budou v investičním 

bankovnictví vždy přítomny bez ohledu na autora definice a subjektivizace vymezení, 

jsou dle výše uvedených definic tyto: 

 

• emisní obchody 

• obchody s investičními instrumenty (vlastní i zprostředkovatelské)  

• depotní obchody  

• majetková správa či obhospodařování majetku klienta bankou 

• fúze a akvizice 

                                                
71	  POLOUČEK, Stanislav. Peníze, banky, finanční trhy. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2009. ISBN 978-80-
7400-152-9, s. 392 
72 PLÍVA, Stanislav, Štefan ELEK, Petr LIŠKA a Karel MAREK. Bankovní obchody. Vyd. 1. Praha: 
ASPI, 2009, 220 s. ISBN 978-807-3574-338., s.122 
73 REVENDA, Zbyněk. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 5., aktualiz. vyd. Praha: Management Press, 
2012, 423 s. ISBN 978-80-7261-240-6., s.97 
74 BAKEŠ, Milan, Marie KARFÍKOVÁ, Petr KOTÁB, Hana MARKOVÁ, Radim BOHÁČ, Petr 
NOVOTNÝ, Michal KOHAJDA a Pavlína VONDRÁČKOVÁ. Finanční právo. 6. upr. vyd. Praha: C. 
H. Beck, 2012, xxx, 519 s. ISBN 978-80-7400-440-7, s. 477 
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 Základním a hlavním rysem investičního bankovnictví je tedy zprostředkovatelský 

charakter služeb, s převahou obchodů na účet klienta. Naopak je tomu v komerčním - 

retailovém bankovnictví, kde dominují obchody na vlastní účet a na vlastní riziko. Dalším 

charakteristickým rysem investičního bankovnictví je fakt, že zde není klasická závislost 

na výši, vývoji a změnách úrokových sazeb, jako tomu je u komerčních bank75. Může to 

být výhodou i nevýhodou zároveň. Investiční koloběh je totiž velmi úzce provázán a 

citlivě reaguje na výkyvy trhu. V případě úrokových sazeb je tomu následovně: 

 

 Jestliže se sníží úrokové sazby, firmy mají zájem splácet a refinancovat své 

úvěry, navýší tedy počet emitovaných obligací a kapitál se automaticky přelévá 

investičním bankám, jimž v důsledku kapitálového transferu dynamicky vzrostou 

provize. Ty jsou zásadním zdrojem příjmu investičních bank, neboť 

zprostředkovatelé pochopitelně provádějí zprostředkovatelskou činnost pouze v 

případě, že je pro ně zisková.  

 

 Podstatu investičního bankovnictví je možno vyjádřit i jednoduchou ilustrací 

příkladu obchodní společnosti, která potřebuje finanční prostředky (kapitál) ke svému 

dalšímu růstu. Investiční banka prodá investorům cenné papíry emitované společností 

hledající zdroje pro své další podnikání, aby pomohla navýšit kapitál této společnosti. 

Pro kontrast a názorné srovnání můžeme uvést, že komerční bankovnictví by společnosti 

k získání kapitálu poskytlo úvěr. Investiční banka tedy funguje jako zprostředkovatel 

alokace kapitálu pro své klienty, či mezi nimi. Činnost těchto institucí by se dala pro lepší 

přehlednost koncepčně rozčlenit na tři následující oblasti76:  klientské služby, bankovní 

produkty a investování. 

 

 

 

 

                                                
75 POLOUČEK, Stanislav. Peníze, banky, finanční trhy. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2009. ISBN 978-80-
7400-152-9. 
76	  Fleuriet, Michel. Investment banking explained: an insider's guide to the industry. 1. vyd. New 
York: McGraw- Hill Companies, Inc., 2008. ISBN 987-0-07-149733-6, s. 35 
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a) Klientské služby  

 

 Klientské služby nabízené investiční bankou se liší v závislosti na tom, kdo je 

klientem banky v dané transakci. Mohou jimi být korporace, vláda i jednotlivci a to v roli 

jak prodávajících, tak kupujících. Pokud jsou  klientem banky emitenti cenných papírů 

(tedy obchodní společnosti, vlády či municipální úřady) bude jim banka nabízet 

především své aktivity na kapitálovém trhu,  emisi akcií či restrukturalizaci cash flow 

emitentů tak, aby zaujala potenciální investory. Pro korporátní klienty banka nabízí i 

strategické poradenství pro fúze a akvizice.  Jsou-li klientem banky investoři, navrhne jim 

banka nejlepší možnosti investic a makléři banky následně doporučí jednotlivým 

investorům konkrétní finanční produkty či možnost efektivnější diverzifikace portfolia. 

Nabídka bude zahrnovat i poradenství v oblasti risk managementu či diskuzi nad 

možnostmi zvýšení zisků. Pokud je v pozici klienta prodávající či kupující cenných 

papírů, například pojišťovací společnosti nebo různé typy fondů, banka navrhne svůj 

znalecký posudek ohledně zamýšlené transakce nákupu akcií či dluhopisů.  

 

b) Bankovní produkty 

 

 Nabídka produktů investiční banky je ve velkých finančních institucích obvykle 

rozčleněna na divize, přičemž každé takové oddělení nabízí jiné služby. Banky běžně 

doporučují své produkty klientům prostřednictvím klientských specialistů, v angličtině 

nazývaných „client-relationship managers“. Tito mají také několik kategorií dle 

zaměření povahy klienta. Jiní specialisté jsou určeni pro klienty jednotlivce, jiní jsou 

vybírání pro důležité korporátní klienty banky. Důvodem pro vnitřní členění zaměstnanců 

je skutečnost, že jeden typ specialistů by nedokázal ovládat všechny techniky či nabízené 

produkty a stejně tak je tomu i v případě jednotlivých divizí banky. Jedna z největších 

divizí investičních bank zvaná „Corporate Finance“ je zodpovědná za finanční a 

strategické poradenství při většině obchodních transakcí klientů, jiná divize zvaná „Equity 

Capital Markets“ má naopak zodpovědnost za IPO a sekundární trhy.77  

 

                                                
77	  FLEURIET, Michel.	  Investment banking explained: an insider's guide to the industry. 1. vyd. New 
York: McGraw- Hill Companies, Inc., 2008. ISBN 987-0-07-149733-6, s. 36 



	   54	  

c) Investování 

 

 Investiční banka má v zásadě dvě možnosti, jak se může zapojit do světa investic. 

Každá investiční banka je oprávněna obchodovat svým jménem na svůj účet a druhou 

možností je role zprostředkovatele při konkrétní transakci, jež banka provádí na účet 

klienta. V prvním případě banka profituje z rozdílu mezi nákupním a prodejním kurzem 

investičního instrumentu, pokud ale transakci pouze zprostředkovává, tvoří její zisk 

zprostředkovatelská provize. Na tomto místě si můžeme povšimnout dalšího rozdílu mezi 

komerčním a investičním bankovnictvím, neboť primárním ziskem v komerčním 

bankovnictví je úroková marže.  Rozdílem je i původ finančních prostředků, které banky 

potřebují na uskutečnění uvedených transakcí. V případě komerční banky jsou primárním 

zdrojem příjmů depozita- klientské vklady, naopak je tomu v investičním bankovnictví, 

kde je běžnou praxí uzavírání dohody o zpětném odkupu mezi bankou a klienty, která 

spočívá na dohodě o prodeji investičních instrumentů se závazkem jejich odkupu. Touto 

cestou získávají banky zdroje, z nichž nadále banka hospodaří při svých transakcích. 

 

3. 2. Investiční banky 
 
 Finanční trh, definovaný jako systém vztahů nástrojů, subjektů a institucí 

umožňujících shromažďování, soustřeďování, rozdělování a rozmísťování dočasně 

volných peněžních prostředků na základě nabídky a poptávky, čímž umožňuje redistribuci 

volných peněžních zdrojů na dobrovolném smluvním principu 78 ,  je složitý systém 

vzájemně propojených vztahů jednotlivých tržních segmentů a jedním z nich je právě 

investiční bankovnictví ve funkci zprostředkovatele. Jedná se o kreativní odvětví  závislé 

na vývoji kapitálových trhů, a to především na trzích akciových.79  Zprostředkovatelská 

funkce investičního bankovnictví je tedy základním rozdílem, který odlišuje investiční 

bankovnictví od komerčního.  

                                                
78 BAKEŠ, Milan, Marie KARFÍKOVÁ, Petr KOTÁB, Hana MARKOVÁ, Radim BOHÁČ, Petr 
NOVOTNÝ, Michal KOHAJDA a Pavlína VONDRÁČKOVÁ. Finanční právo. 6. upr. vyd. Praha: C. 
H. Beck, 2012, xxx, 519 s. ISBN 978-80-7400-440-7, s. 425 
79	  Tato závislost se naplno projevila například při teroristických útocích 11. září 2001 nebo při finanční 
krizi v roce 2008.	  
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3. 2. 1. Legální vymezení investiční banky v České republice 
 

 Ačkoliv v této práci užívám pojmu investiční banka, česká právní úprava tento 

pojem neužívá a legislativní odpověď nalezneme v dikcích BankZ, jenž je zároveň 

základním právním předpisem regulujícím činnost těchto institucí. V otázkách dohledu 

nad jejich činností je relevantním právním předpisem ZČNB a DohZ.  

 V ustanovení §1 odst.1. BankZ je banka vymezena jako právnická osoba se sídlem v 

České republice, založená jako akciová společnost, která přijímá vklady od veřejnosti, 

poskytuje úvěry  a má k této činnosti bankovní licenci. Bankovní licence striktně 

vyjmenovává jednotlivé činnosti, které jsou banky oprávněny v rámci své činnosti 

poskytovat, přičemž povinnou bankovní činností je u všech bank dle dikce §1 odst.1 

BankZ v ČR přijímání vkladů a poskytování úvěrů, k nimž si banky mohou zvolit další 

činnosti vyjmenované v ustanovení § 1 odst. 3 BankZ.  

 Bankovní licenci, tedy jakousi „zelenou kartu“ uděluje v České republice na 

základě  žádosti banky ve správním řízení ČNB a na udělení této licence není právní 

nárok. Pro udělení bankovní licence je nutno splnit konkrétní podmínky vymezené 

ustanovením §4 odst. 5. BankZ. V letmém přehledu lze ze zákonných podmínek uvést 

požadavek kapitálové přiměřenosti, průhlednosti finančních zdrojů banky, či jejich 

dostatečná skladba, transparentnost osob s kvalifikovanou účastí, přičemž tentýž 

požadavek je kladen i na osoby vykonávající managerské funkce banky, a dále technické 

požadavky jako jsou kontrolní a funkční řídící systémy, obchodní plán banky či sídlo 

banky.  

 Obsahem udělené licence je banka následně vázána a po celou dobu svého působení 

na finančním trhu podléhá centrálnímu dozoru ČNB. V případě porušení či vybočení z 

povolených činností může ČNB bankovní licenci odejmout. Bankovní licenci je tedy 

možno vymezit jako oprávnění banky podnikat a uzavírat tak bankovní obchody. 

 

 Výčet bankovních činností v ustanovení § 1 odst. 3 zákona o bankách zahrnuje 

„investování do cenných papírů na vlastní účet, finanční pronájem (finanční leasing), 

platební styk a zúčtování, vydávání a správu platebních prostředků, poskytování záruk, 

otvírání akreditivů, obstarávání inkasa, poskytování investičních služeb dle zvláštního 

zákona, finanční makléřství, výkon funkce depozitáře, směnárenskou činnost, poskytování 
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bankovních informací, obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými 

hodnotami a se zlatem, pronájem bezpečnostních schránek“ a další činnosti. Bankovní 

operace banky lze dále členit dle řady kritérií, avšak obecným hlediskem zůstává členění 

bankovních operací na aktivní a pasivní. Aktivní operace banky jsou takové, v nichž má 

banka postavení věřitele a klasicky půjde převedším o poskytování úvěrů. Pasivními 

bankovními operacemi rozumíme takové, v nichž má banka postavení dlužníka a za 

příklad může sloužit přijímání vkladů nebo i investičních cenných papírů ke správě, 

kterou banka poskytuje v rámci doplňkové služby dle §4 odst.3 písm. a) ZPKT. 

 

Považuji za správné, že bankovní služby mohou v ČR poskytovat jen licencované 

subjekty, jejichž regulace začíná licenčním řízením u ČNB  ještě před vstupem do 

odvětví. Zvláště v oblasti bank, jejímž specifikem je skutečnost, že tyto instituce 

hospodaří s cizími svěřenými zdroji, potřebuje bankovní sféra základní regulatorní 

pravidla. Lze spekulovat jen nad efektivností zákonných požadavků. Jako příklad uvádím 

dikci §4 odst.5 písm. a) obsahující požadavek na nezávadný původ kapitálu. Nejenže je 

formulace „nezávadný původ kapitálu“ dosti vágní a neurčitá, tento požadavek je dle 

mého názoru v určitých případech také těžko prokazatelný v procesu samotného 

dokazování, a to zvlášť v případech těch bank, kde struktura akcionářů je silně roztříštěná. 

Počet akcionářů akciové společnosti není zákonem limitován a uvědomíme-li si, že 

jednotlivých akcionářů může být i několik tisíc, lze si jen těžko představit, že ČNB bude 

provádět u každého z nich kontrolu a zjišťovat, zda své jmění, investované do akcií, 

získali řádným způsobem. De lege ferenda bych omezila počet osob, které budou 

v licenčním řízení povinné prokazovat původ nabytých prostředků pouze subjekty 

s určitým, např. procentuálně vymezeným podílem v upsaných akciích žadatelské banky. 

 

Zároveň si myslím, že jakékoliv licenční řízení soustředěné v rukou jednoho regulátora 

dohledu může vykazovat jisté znaky subjektivizace a ačkoliv souhlasím s provedenou 

integrací dohledu v roce 2006, myslím si, že subjektivizaci v posuzování autorizačních 

kritérií nelze absolutně vyloučit, zvlášť uvážím-li skutečnost, že jde o správní řízení 

vykazující velký rozsah správního uvážení. 
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3. 2. 2. Vnitřní struktura investiční banky 
 

 Ačkoliv každá investiční banka má specifickou strukturu uspořádání svých 

vnitřních úseků, portfolio těch největších investičních bank se v základech podobá. 

Vždy je přítomna divize investičního bankovnictví („Investment Banking Division“) , 

která se zaměřuje převážně na zvýšení kapitálu korporátním klientům, na fúze a 

akvizice pro velké korporátní klienty a podílí se na zvyšování kapitálu vládním 

institucím. Součástí každé investiční banky je taktéž obchodní divize („ Trading 

Division“), která zajišťuje investice, finanční zprostředkování a poradenství v oblasti 

risk-managementu pro institucionální klienty banky. Posledním úsekem je tzv.: Asset 

Management Division, jež zodpovídá za správu finančních aktiv korporátních klientů i 

jednotlivců.80 

 

 Například banka Goldman Sachs byla v roce 2007 primárně organizována do tří 

divizí, jimiž byly: Investment Banking Division, Trading and Principal Investment 

Division a třetí úsek Asset Management and Securities Services. Pokud  bychom se 

posunuli o 20 let zpět, Goldman Sachs byla rozčleněna ale do čtyř divizí: Investment 

Banking Division, Equities (zaměřená na akciové trhy), Fixed Income Division ( 

zodpovědná za obchodování s dluhopisy-cenné papíry s pevným výnosem), čtvrtou 

sekci tvořila Currency and Commodities Trading Division.81 Pro základní přehled 

„stavebních prvků“ investiční banky charakterizujme nyní tři základní divize a náplň 

jejich činnosti: 

 

a) Investment Banking Division 

 

 Toto oddělení investiční banky je zodpovědné za práci s korporátními klienty -

obchodními společnostmi, kterým se snaží pomoci získat kapitál k jejich rozvoji a 

tržní expanzi. Představme si příklad společnosti, která potřebuje financovat své 

obchodní aktivity, na které nemá potřebný kapitál. K tomu, aby potřebné finanční 

                                                
80	  STOWELL, David. Investment banks, hedge funds, and private equity. 2nd ed. Waltham, MA: 
Academic Press, c2013, xxiv, 645 p. ISBN 978-012-4158-207, s.  7 
81	  Investment banking explained: an insider's guide to the industry. 1. vyd. New York: McGraw- Hill 
Companies, Inc., 2008. ISBN 987-0-07-149733-6, s. 39 
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zdroje získala emituje akcie a provedením emise pověří investiční banku, která se 

postará o vydání akcií a jejich následné umístění na primární trh. Zde je investující 

veřejnost odkoupí, čímž banka získala finanční prostředky korporaci, která je hledala.  

Hlavní činností zde tedy je: 

 

• zvyšování (získávání) kapitálu klientů banky 

• obchodování s finančními instrumenty 

• poradenství při fúzích a akvizicích 

 

 Jednotlivé zdroje uvádí, že v případech některých investičních bank tato divize 

taktéž poskytuje přímé investice korporátním klientům ve formě půjčky.82 Do této 

kategorie spadá i velmi důležitá oblast fúzí a akvizic, v níž se konkrétní bankéři dělí 

dále dle své specializace na průmyslová odvětví (např.: energetický průmysl, 

chemický či oblast zdravotnictví). Pod křídla uvedené divize spadá i poradenství 

v oblasti restrukturalizace společností a spin-offs83. 

 

b) Trading and Principal Investment Division 

 

Tento úsek banky bývá často největší a operuje v několika oblastech:  

 

• Fixed Income, Currencies and Commodities84 

o tedy v oblasti  dluhopisů, měny a komodit 

• Equities  

o majetkové podstaty, kde je obchodováno se základním majetkem 

• Principal Investment  

o oblast velkých bankovních investic a investování do fondů, které jsou 

ale např. v USA od dob The Dodd-Frank Act bankám zakázány 

 

 
                                                
82	  STOWELL, David. Investment banks, hedge funds, and private equity. 2nd ed. Waltham, MA: 
Academic Press, c2013, xxiv, 645 p. ISBN 978-012-4158-207, s. 8 
83	  Pojem spin-off je užíván jako obecný termín pro odtrhávání dceřiné společnosti od mateřské.	  
84	  V literatuře často uváděna pouze zkratkou FICC	  
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c) Asset Management Division 

 

 V překladu jde o řízení aktiv a služby spojené s cennými papíry. Jde o klasické 

obhospodařování majetku klienta, jenž probíhá formou řízení fondů či účtů firem, 

které má banka ve správě. Tyto svěřené klientské prostředky investuje prostřednictvím 

svých fondů a z finančních prostředků, které banka spravuje, si účtuje správcovský 

poplatek. 

 

3. 2. 3. Organizační struktura banky 
 

 Na základě §1 odst.1 BankZ mohou být banky v České republice zřízeny jen ve 

formě akciové společnosti, přičemž  nejvyšším orgánem každé akciové společnosti je  

valná hromada.  BankZ nestanoví žádné odchylky od obecné právní úpravy valné 

hromady a.s. upravené nově v zákoně  o obchodních společnostech a družstvech č. 

90/2012 Sb., (dále jen „ZOK“) v ustanoveních §398 až § 434, avšak působnost valné 

hromady banky je u bank limitovaná povinností banky vyžádat si ve stanovených 

případech předchozí souhlas ČNB na základě ustanovení §16 odst. 1 BankZ, a to pod 

sankcí neplatnosti usnesení valné hromady učiněného bez tohoto souhlasu. Dále je 

činnost valné hromady banky svázaná ustanovením § 16 odst. 2 BankZ, v němž je 

založena informační povinnost banky vůči ČNB ve vyjmenovaných případech. 

Regulace činnosti valné hromady banky je promítnuta i ustanovením § 26 odst.1 

BankZ, na základě něhož má  Česká národní banka pravomoc v případě porušení či 

zjištění nedostatků v činnosti určité banky její činnost omezit, zakázat, sankcionovat 

finanční pokutou či restrukturalizačními opatřeními85.  

 

 Pro souvislost s organizační strukturou banky a působností valné hromady je 

relevantní především  možnost ČNB založená ustanovením § 26 odst. 1. písm. d), tedy 

nastavení režimu nucené správy jako sankčního opatření v případě, že budou zjištěny 

závažné nedostatky v činnosti banky, neboť v takovém případě se výkon valné 

                                                
85	  Takovými opatřeními jsou dle zákona č. 21/1992 Sb. například úprava složení kapitálu banky (§26 
odst. 1. písm. a) bod 13),  přijmutí přísnějších pravidel likvidity (§26 odst. 1. písm. a) bod 6), změna 
bankovní licence dané banky (§26 odst. 1. písm. b) a další.	  
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hromady pozastavuje a o věcech v její působnosti rozhoduje správce s předchozím 

souhlasem ČNB.  

 

 Do 1.1. 2014 byly dalšími orgány banky představenstvo v pozici statutárního 

orgánu banky a dozorčí rada ve funkci kontrolního dohledu. Přijetím ZOK je na 

základě ustanovení § 396 nově možno zvolit dvojí systém vnitřního uspořádání každé 

akciové společnosti. Při volbě dualistické struktury zůstanou výše zmíněné orgány 

zachovány a vnitřní struktura banky spočine na modelu: valná hromada-  

představenstvo- dozorčí rada; při volbě monistické struktury se vnitřní uspořádání 

banky vyčlení na model: valná hromada-správní rada-statutární orgán. Je možno 

polemizovat nad tím, zda BankZ, který má vůči ZOK postavení normy lex specialis, a 

který nezmiňuje modelové uspořádání monistického modelu a.s., nemá v tomto 

případě přednost. Tím by monistická struktura banky nebyla připuštěna.   

 

 Z novelizovaného  ustanovení §8 BankZ je ovšem jisté, že monistický systém je 

i pro bankovní instituce nově připuštěn. K tomuto názoru odcházím komparací 

ustanovení §8 Bankz před novelou a po novele. Do 31.12. 2013 stanovil §8 odst.1. 

BankZ:  „Statutární orgán banky musí být nejméně tříčlenný a musí být složen z 

vedoucích zaměstnanců banky“. Nové znění §8 odst 1. BankZ stanoví:  

“Představenstvo nebo správní rada banky musí mít nejméně 3 členy“ Z uvedeného 

vyplývá, že BankZ nově počítá se správní radou v organizační struktuře banky a tudíž 

připouští monistický systém uspořádání, na který mohou banky nově optovat. Ať už se 

jedná o jakkoliv velkou změnu ve vnitřní struktuře bank, stále platí, že valná hromada 

je i nadále zůstává nejvyšším orgánem jakékoliv banky.  

 

 Jelikož banky zásadně ovlivňují vývoj ekonomiky, je nutné, aby i do budoucna, 

bez ohledu na volbu modelu vnitřního uspořádání, dokázaly postavit svou vnitřní 

strukturu na transparentnosti a funkčnosti, což je důležité  pro akcionáře a 

potencionální investory. V neposlední řadě jde o legislativní požadavek, jež musí 

banka naplnit. 
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3. 3. Rizika investičních bank 
 

 Investiční banka, stejně jako kterýkoliv jiný subjekt v podnikatelské sféře, je při 

své činnosti vystavena řadě rizik. Rizikem rozumíme nebezpečí vzniku škody, 

poškození, ztráty či zničení.86 Pojem rizika je používán v souvislosti s nejasným či 

nejednoznačným průběhem finančních procesů, u nichž není možno predikovat 

výsledky. V souvislosti s bankovním trhem rizika velmi často souvisejí s výnosy 

banky, proto je nutné zajistit stabilitu výnosů, případně jejich strukturu. Velmi často 

souvisí riziko s transparentností finančních institucí, proto je nutné aby byla právně 

zakotvená informační povinnost bank vůči institucím regulace a bankovního dohledu. 

Jako příklad lze uvést informační povinnost bank vůči ČNB87, dále vůči Finančnímu a 

analytickému útvaru Ministerstva Financí a veřejnosti88. Tato informační povinnost je 

dle mého názoru dostatečně splněna a prolíná se celým BankZ i dohledem nad činností 

bank. Předcházet rizikům je možno dodržováním jednotlivých opatření a nařízení 

ČNB, úpravou vnitřních předpisů bank a dodržováním regulativních nařízení 

Evropské Unie.  

 

 Rizika bank lze klasifikovat dle rozmanitých kritérií a pro příklad lze uvést 

kategorii rizika úvěrového, úrokového, rizika devizového a dalších, nicméně je nutné 

brát v úvahu fakt, že všechna rizika nelze vztáhnout na účel diplomové práce k tématu 

investiční bankovnictví, neboť se týkají jen činnosti komerčních bank. Pro investiční 

zprostředkovatele je největší hrozbou úbytek zákazníků a volatilita cen investičních 

instrumentů.  V oblasti investičního bankovnictví je relevantní kategorií riziko tržní, 

systémové a jedinečné, které ovlivňují ziskovost investičních instrumentů. 

 

                                                
86	  POLOUČEK, Stanislav. Bankovnictví. první. Praha: C.H.Beck, 2006. ISBN 80-7179-462-7, s. 282 
87	  Informační povinnost stanoví v řadě ustanovení zákon o bankách,	  dále opatření ČNB č. 7/2006,	  
opatření ČNB č. 1/2005, opatření ČNB č. 247/2007, vyhláška ČNB č.90/2006, vyhláška ČNB č. 
123/2007 Sb., vyhláška ČNB č. 139/2007Sb. 
88	  Veřejností zde rozumím všechny subjekty vyjma ČNB a Finančního a analytického útvaru 
Ministerstva Financí.	  	  
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3. 3. 1. Riziko tržní 

 
 Tržní riziko vyplývá z volatility cen a hodnot investičních instrumentů, které 

nastávají v důsledku nepříznivého vývoje tržních podmínek, například změnami 

vývojem akciových kurzů, úrokových sazeb či měnových kurzů. Dle finančního 

nástroje, jehož se riziko týká, následně dělíme tržní riziko na akciové, měnové, 

úrokové a komoditní. 

 

 Investiční banky mají ve svých aktivech finanční nástroje, které mění cenu na 

základě vývoje své tržní hodnoty, čímž jsou v bezprostředním riziku změny cen na 

finančních trzích a to může do značné míry narušit hodnotu jejich portfolia v případě 

ztrát. Výrazné selhání banky by mělo zásadní dopad na ekonomiku. Z tohoto aspektu 

vychází i ustanovení §12 BankZ, když ukládá bankám povinnost postupovat při 

výkonu své činnosti obezřetně a provádět své obchody takovým způsobem, aby 

nebyly ohroženy zájmy vkladatelů z hlediska návratnosti jejich vkladů. Další 

promítnutí požadavku obezřetnosti obsahovala i vyhláška ČNB č. 123/2007 Sb., o 

pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků 

s cennými papíry (dále jen „POP“), která byla zrušena a nově nahrazena vyhláškou č. 

23/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstvech a obchodníků 

s cennými papíry (dále jen „VýVyhl“). Dle §31 odst. b) VýVyhl je banka povinna 

soustavně řídit riziko úvěrové, tržní, operační, likvidity, koncentrace a další související 

rizika, kterým může být vystavena. Z celkové koncepce VýVyhl vyplývá, že banka je 

povinna zvolit si vhodnou strategii řízení tržního rizika, přičemž je nutno zohledňovat 

fakt, že řízení tržních rizik je každodenní záležitostí a je tedy nezbytné brát v úvahu 

faktory vnější i vnitřní, možnosti řízení rizik a náklady i výnosy, které z 

diskutovaných rizik vyplývají.89 Je v pravomoci banky, aby sama zvolila míru tržního 

rizika, jakou považuje za přijatelnou včetně způsobu řízení tržních rizik, který bude 

používat.  

 

                                                
89	  POLOUČEK, Stanislav. Bankovnictví. první. Praha: C.H.Beck, 2006. ISBN 80-7179-462-7, s.317 
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3. 3. 2. Riziko systémové 
 

 Systémové riziko je dáno globálním ekonomickým vývojem a politickou situací 

státu, v němž se banka nachází; jinými slovy je odvislé od vnějších faktorů. 

Proměnlivost kolísání cen a hodnot závisí na celkovém vývoji ekonomiky a banka 

samotná nemůže takový vývoj ani ovlivnit, ani zvrátit. Faktorem, na nichž systémové 

riziko spočívá, je například růst inflace, úroveň HDP a další makroekonomické zdroje. 

 

3. 3. 3.  Riziko jedinečné 
 

 Jedinečná rizika bank neboli firm-specific risks je označení pro taková rizika 

bank, u nichž je volatilita cen držených finančních instrumentů  výsledkem vlastního 

hospodaření banky, respektive výsledkem aktivit jejího managementu. Je také do 

značné míry spjato s daným bankovním produktem, o který v transakci jde,  přičemž 

takovému riziku může banka pravidly obezřetného podnikání, která jsem zmínila výše, 

zabránit. 
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4. Regulace a dohled nad činností investičních bank 
 
 
 Oblast investičního bankovnictví je komplexním odvětvím, které vlivem 

vzrůstajícího významu finančních trhů neustále nabývá na síle. Důležitost bank se 

potvrdila při finanční krizi v roce 2008, v níž krachy jednotlivých bank ovlivnily nejen 

sektor bankovnictví, nýbrž i chod ekonomiky jako celku. Regulace bývá často 

odpovědí na krizi, ale ačkoliv jsou úpadky bank standartním jevem i pro vyspělé 

zdravé ekonomiky, je nutné brát v úvahu, že regulace činnosti investičních 

zprostředkovatelů a kapitálového trhu je cílená. Důvodů pro fixaci daného odvětví 

závaznými pravidly je vícero.  

 

 Tím nejdůležitějším zájmem je zajištění stability bankovního sektoru a jeho 

zdraví. Základní snahou bankovní regulace a dohledu není zamezovat pádu bank či 

ochraňovat jednotlivé klienty, nýbrž zajistit stabilitu celého bankovního systému a 

přispívat tím ke stabilitě celého finančního systému.  

 

 Argumentem je nejen provázanost systému jako celku a případná rizika spojená 

s infikováním jednoho z výše uvedených sektorů, jde i o specifičnost bankovní 

činnosti, především o fakt, že banky přeci jen hospodaří s cizími zdroji a obezřetnost 

je na místě-nejen pro ochranu bank samotných, ale i pro ochranu jejich klientů 

využívající bankovních  služeb. V neposlední řadě si myslím, že je důležité nastavit 

pravidla hry na bázi fair-play, aby všechny subjekty trhu nabízející stejnou činnost 

měly také stejné výchozí podmínky a aby nikdo nebyl znevýhodněn. V 

neregulovaném prostředí taktéž dochází bohužel až příliš často k tomu, že někteří 

účastníci trhu disponují větším množstvím informací, v zásadě často neveřejných, 

které je zvýhodňují. Obchodování na základě neveřejných informací je v platném 

českém právu ovšem nezákonné. Je logickým závěrem, že dobrá informovanost 

účastníků trhu je základem úspěšného burzovního obchodování a je předpokladem pro 

efektivní fungování kapitálového trhu. Větší regulace trhu naopak předpokládá větší 

rizikovost zneužití informací a vznik tzv.:" informační asymetrie", takže v důsledku je 

hlavním cílem tržní regulace zamezení  této informační asymetrii stanovením výše 

zmíněné informační povinnosti.  
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 Důvody regulace a nastavení jednotného dohledu jsou nejen ekonomické.  

Hnacím motorem je zároveň snaha minimalizovat výskyt nekalých bankovních praktik 

a nelegálních obchodů. I tento aspekt se promítá v regulaci „pravidel hry“ na 

kapitálovém trhu, jejímž cílem je vytvoření spravedlivého, avšak konkurenčního 

investičního prostředí. 

 

 Mluvíme-li o tématu regulace a dohledu, je třeba uvést, že oba termíny jsou- i 

v této práci-  často provázány a jejich obsah bývá zaměňován.  Považuji za důležité 

zmínit rozdíl v etymologii pojmů regulace a dohled, neboť obě tyto činnosti jsou 

svěřeny často rozdílným kontrolním orgánům 90 . Regulací obvykle rozumíme 

„stanovení podmínek a pravidel podnikání v oblasti bankovnictví, které uvádějí v život 

především zákonodárné orgány v rámci legislativního procesu, nebo jiné orgány-

legislativou pověřené instituce, do jejichž pravomoci spadá vydávání podzákonných 

právních norem, tedy vyhlášek, nařízení a opatření.“91 Dohled je definován jako 

proces zahrnující pět základních oblastí:  

 

• licenční  řízení zajišťující kontrolu vstupu do odvětví 

• dohled nad finančními institucemi 

• krizový management 

• pojištění vkladů 

• likvidaci bank 

 

  Jedná se především o kontrolní činnost soustředěnou jednomu dohledovému 

orgánu- v ČR do rukou České národní banky (dále jen „ČNB“), která bdí nad 

dodržováním stanovených pravidel a je nadána pravomocí zakročit v případě jejich 

porušení. Ačkoliv je regulace preventivního povahy a dohled má kontrolní či 

vynucovací charakter, obě oblasti cílí na stejné cíle, jimiž jsou: 

 

                                                
90 JENÍK, I. Dohled a regulace finančního trhu. 1. vyd. Praha: Spolek českých právníků Všehrd, 
2011. s. 24	  
91	  POLOUČEK, Stanislav. Bankovnictví. první. Praha: C.H.Beck, 2006. ISBN 80-7179-462-7, s.465 
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• ochrana zákazníků, která se zaměřuje výhradně na způsob řízení obchodních 

záležitostí banky; pro příklad lze uvést povinnost zveřejňovat informace či 

podmínky pro zajištění etického chování banky a jejích zaměstnanců, přičemž 

účelem této regulace je vytvoření pravidel pro řádné uzavírání obchodů 

s klienty banky 

 

• zajištění zdraví, transparentnosti a bezpečnosti bankovních institucí; a to jak 

z důvodu systémového hlediska, tedy bezpečnosti bankovního systému jako 

celku, tak částečně i z důvodu ochrany zákazníků a jednotlivých bank 

samotných. Výše uvedené lze shrnout pod pojem „obezřetnostní regulace“92. 

 

4. 1. Regulace investičních bank 
 

 Systém regulace bank v České republice upravují prameny, které můžeme dle 

stupně právní síly sestupně seřadit na předpisy evropského práva (především směrnice 

a nařízení), zákonné právní předpisy České republiky v podobě BankZ a dále jen 

ZPKT93 a podzákonné právní normy, jimiž jsou převážně vyhlášky nebo opatření 

ČNB. Za právní pramen regulace lze uvažovat z části judikaturu českých soudů i 

SDEU, taktéž lze do této pramenů zařadit  správní rozhodování ČNB.  

 

 Nejdůležitější rámec právní regulace činnosti bank je BankZ, který v posledních 

letech prošel velkou transformací vlivem rozvoje bankovního sektoru i transpozice 

evropských směrnic a svědčí o tom například ustanovení §1 odst. 1 BankZ odkazující 

na zapracování příslušných předpisů Evropské Unie. Tento fakt je nutno brát v úvahu 

při výkladu jednotlivých právních norem, které je musíme interpretovat 

eurokonformně s přihlédnutím k transpoziční povaze zákona. Z etymologie prvního 

ustanovení BankZ, v němž je působnost tohoto zákona vymezena jen na úpravu 

„některých“ vztahů souvisejících s podnikáním bank lze rozpoznat, že zákonodárce 

nezamýšlel učinit BankZ jediným právním předpisem regulujícím investiční činnost 

                                                
92	  JUROŠKOVÁ, Lenka. Bankovní regulace a dohled. Praha: Auditorium, 2012. ISBN 978-80-87284-
26-1, s. 20	  
93	  Nejde o jediné zákonné právní předpisy, regulace bank se dotýká např. i zákon č. 253/2008 Sb., o   
některých opatřeních proti legalizaci výnosu z trestné činnosti.	  
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bank. Tato formulace poukazuje i na fakt, že BankZ upravuje pouze určité-vybrané 

oblasti podnikání bank, přičemž obecný rámec podnikání se řídí generální právní 

úpravou podnikání obsaženou v novém občanském zákoníku.94 

  

 Vycházejme z faktu, že dle ustanovení §1 odst.1. BankZ může být bankou jen 

právnická osoba se sídlem v ČR založená jako akciová společnost, která ke své 

činnosti potřebuje licenci ČNB. Dle §1 odst.1. BankZ obsahuje bankovní licence 

jmenovité vymezení povolené činnosti, dle dikce §1 odst. 4 BankZ nesmí banka 

vykonávat jiné činnosti než ty, které má v licenci povoleny. Dle §2 odst. 3 BankZ 

může vykonávat některé další činnosti, než je přijímání vkladů a poskytování úvěrů, 

má-li je udělené v licenci. Zde si lze povšimnout i charakteru českých bank, neboť dle 

citovaného znění každá banka v ČR musí přijímat vklady a poskytovat úvěry, tedy 

vykonává klasickou činnost komerčního bankovnictví, ale nadále si k této základní 

činnosti může přibrat i jinou činnost dle BankZ. Ve výčtu §1 odst.3 je pro činnost 

investičních bank relevantním ustanovením písm. a)investování cenných papírů na 

vlastní účet; a především písm. h) poskytování investičních služeb podle zvláštního 

právního předpisu, kterým je pro tento případ ZPKT.  Tento právní předpis je 

veřejnoprávním regulačním rámcem pro podnikání na kapitálovém trhu a vykazuje 

klasické znaky veřejnoprávního kodexu, jejíž ustanovení jsou kogentní a není možné 

se od nich odchýlit. 

 

 Banka, která má zájem o licenci povolující investiční služby musí splnit 

podmínky dané ustanovením §6 ZPKT a pokud je jí licence následně udělena, podléhá 

v tomto rozmezí regulaci v ZPKT. Tento právní předpis v ustanovení §4 taktéž 

definuje investiční služby, přičemž §4 odst.1. zakládá dělení investičních služeb na 

hlavní a vedlejší. Dříve byla tato problematika jen na bázi evropského práva, které 

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

finančních nástrojů (dále jen MiFID)95, která byla transponovaná zákonem č.230/2008 

Sb., jímž byl novelizován ZPKT a směrnice se tak stala součástí českého právního 

                                                
94	  Zákon č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník	  
95	  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21.04.2004 o trzích finančních nástrojů, 
o změně směrnice rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES 
a o zrušení směrnice Rady 93/22/EHS; oficiální název Markets in: Financial Instruments Directive 
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řádu. Ustanovení §4 ZPKT o finančních službách je zásadní, neboť služby 

poskytované v rámci investičního bankovnictví mají charakter právě těchto 

investičních služeb.96  

 

 Hlavními investičními službami na základě ustanovení §4 odst. 2 jsou tyto: 

„přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů97; 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 (portfolio 

management, asset management); investiční poradenství týkající se investičních 

nástrojů; provozování mnohostranného obchodního systému; upisování nebo 

umisťování investičních nástrojů se závazkem jejich upsání; umisťování investičních 

nástrojů bez závazku jejich upsání“.  

 

 Doplňkovými investičními službami jsou dle zákonné dikce §4 odst. 3: 

„úschova a správa investičních nástrojů včetně souvisejících služeb; poskytování 

úvěru nebo půjčky zákazníkovi za účelem umožnění obchodu s investičním nástrojem, 

na němž se poskytovatel úvěru nebo půjčky podílí; poradenská činnost týkající se 

struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i 

poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodů podniků 

(corporate finance); poskytování investičních doporučení a analýz investičních 

příležitostí nebo podobných obecných doporučení týkajících se obchodování 

s investičními nástroji; provádění devizových operací souvisejících s poskytováním 

investičních služeb; služby související s upisováním nebo umisťováním investičních 

nástrojů;  služba podobná investiční službě, která se týká majetkové hodnoty, k níž je 

vztažena hodnot komoditního derivátu a která souvisí s poskytováním investičních 

služeb“. 

 

                                                
96	  PLÍVA, Stanislav, Štefan ELEK, Petr LIŠKA a Karel MAREK. Bankovní obchody. Vyd. 1. Praha: 
ASPI, 2009, 220 s. ISBN 978-807-3574-338, s.123 
97Investiční nástroje definuje taxativním výčtem ustanovení §3 ZKPT 
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 Nejasnosti vyvstávají především kolem investičních činností, které v zákoně o 

bankách nejsou uvedeny jako investiční služby, nicméně naplňují kritéria uvedená 

v dikci §4 ZPKT. Z těchto dvou problematických rovin jde o §1 odst.3 písm. a) 

zákona o bankách, tedy „investování do cenných papírů na vlastní účet“, které někdy 

bývá zaměňováno za hlavní investiční službu v §4 odst.2. písm. c) ZPKT, tedy za 

„obchodování s investičními nástroji na vlastní účet“. Druhou oblastí je „finanční 

makléřství“ v ustanovení §3 odst.3. písm. i) BankZ, které spočívá na zprostředkování 

prodeje a koupě cenných papírů a jenž bývá zaměňováno za investiční službu 

„přijímání a předávání pokynů nebo provádění pokynů týkajících se investičních 

nástrojů“ dle §4 odst.2. písm. a), b) ZPKT.98  

 

 V obou případech by mohla vést na scestí terminologie a záměna pojmů cenný 

papír a investiční nástroj, proto považuji za důležité uvést rozdíl. Cenný papír je dle 

§514 NOZ nově upraven ustanovením, které stanoví:“ „Cenný papír je listina, se 

kterou je právo spojeno takovým způsobem, že je po vydání cenného papíru nelze bez 

této listiny ani uplatnit ani převést.“ Za hlavní dva znaky cenného papíru uvažujeme 

hmotný substrát a cennost listiny99. V porovnání s touto definicí,  investiční nástroje 

nově vymezil ZPKT po transpozici směrnice MiFID v taxativním výčtu §3 ZPKT. 

Investiční nástroje jsou širokým pojmem, a proto shrnu základní kategorie, které 

zmíněné ustanovení §3 ZPKT reprezentuje:  

 

• investiční cenné papíry  (tj.: cenné papíry obchodovatelné na kapitálovém trhu, 

především akcie a dluhopisy)  

• cenné papíry kolektivního investování  

• nástroje obchodovatelné na peněžním trhu  

• deriváty, které jsou rozčleněné do osmi skupin 

 

 Zákonná definice je důležitá pro poskytování investičních služeb, neboť hlavní i 

doplňkové investiční služby vymezené v §4 ZPKT jsou vždy svázány s nakládáním 

                                                
98	  PIHERA, Vlastimil, Aleš SMUTNÝ a Pavel SÝKORA. Zákon o bankách: komentář. 1.vydání. 
Praha: C.H.Beck, 2011. ISBN 978-80-7400-389-9., s.24	  
99	  KOTÁSEK, Josef, Jarmila POKORNÁ, Vlastimil PIHERA a Jindřich VÍTEK. Právo cenných 
papírů. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2014, xxi, 242 s. ISBN 978-807-4005-152., s.11	  
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s investičními nástroji. Všechny cenné papíry nejsou zároveň investičními nástroji a 

totéž platí i opačně- veškeré investiční nástroje nejsou cennými papíry.  

 

 Banka je dle §5 ZPKT považována za obchodníka s cennými papíry a stejně 

jako jim je i bance v relaci na ustanovení §6 odst.2 ZPKT udělováno povolení 

k poskytování investičních služeb samostatně pro jednotlivé investiční služby, u každé 

služby navíc samostatně pro jednotlivé okruhy investičních nástrojů a to za podmínek, 

že povolení obsahuje alespoň jednu hlavní investiční činnost. Dále stojí za zmínku, že 

pokud má banka povolení na výkon investiční služby dle §4 odst. 3 písm. a) ZPKT, 

tedy úschovu a správu investičních nástrojů, je na základě ustanovení § 92 odst. 3 

písm. a) oprávněna vést vlastní evidenci investičních nástrojů.  Tím se stává vedle 

centrálního depozitáře100 dalším ze subjektů, kterým je vedení evidence umožněno. 

 

 Oblast regulace bank je komplexním odvětvím zahrnujícím řadu aspektů a 

otázek. Ačkoliv z vnějšího pohledu vypadá problematika jasně, v praktické rovině 

systém nabývá na složitosti, a z tohoto důvodu upřednostňuji rozčlenit oblast bankovní 

regulace do dvou základních kategorií: 

 

• regulace vstupu do bankovní sféry 

• stanovení základních pravidel činnosti bank 

 

4. 1. 2. Regulace vstupu do bankovní sféry 
 

 Tento typ regulace spočívá na obezřetnosti, která vychází z přesvědčení, že 

důkladná kontrola před vstupem do odvětví může předejít pozdějším problémům.101 

S přihlédnutím k provázanosti bankovního sektoru s ekonomikou má každý krach 

banky rozsáhlé následky a negativní dopad na stabilitu finančního sektoru. Právě proto 

je důležité, aby se v této oblasti pohybovaly jen způsobilé a kvalifikované subjekty.  

Pokud má subjekt zájem na tom, aby se v České republice stal bankou, BankZ pro 

                                                
100	  Centrální depozitář a.s. (dřívější Středisko cenných papírů) 
101	  JUROŠKOVÁ, Lenka. Bankovní regulace a dohled. 1.vydání. Praha: Auditorium, 2012. Studie. 
ISBN 978-80-87284-26-1., s.21	  
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vstup do odvětví řadu podmínek, často nazývaných jako kritéria autorizace102. Na 

základě dikce ustanovení §1 odst.1 BankZ je vyžadována právní forma akciové 

společnosti, z čehož plyne, že žadatelem bude jen právnická osoba. Vstup do odvětví 

je regulován udělením bankovní licence, kterou uděluje ve správním řízení ČNB a na 

její udělení není právní nárok. Licenční řízení upravuje ustanovení §4 odst. 1 a odst.5.  

 

 K žádosti musí být přiložen návrh stanov, minimální výše kapitálu banky musí 

činit 500 000 000 Kč a v této výši musí být tvořen peněžitými vklady. Podrobnosti 

stanoví vyhláškou 103  ČNB, která zároveň prověřuje osoby navrhované do 

managementu banky. Ustanovení §4 odst. 5 stanoví další podmínky, které musí 

subjekt splnit aby získal povolení působit jako banka. Mezi těmito jde o požadavky na 

transparentnost a nezávadný původ kapitálu, důvěryhodnost a způsobilost osob 

s kvalifikovanou účastí, technické a organizační předpoklady pro výkon navrhovaných 

činností banky, podnikatelský a finanční plán podložený kalkulacemi na následující 3 

roky apod.  

 

 Zajišťování bezpečnosti finančních institucí a redukce jejich rizikovosti je 

rozumným požadavkem, ale i v tomto případě je nutná obezřetnost, neboť 

s udělováním bankovní licence mohou být spjata i rizika. Každé licenční řízení totiž 

může být předmětem subjektivního posuzování kritérií, což v důsledku vede buď ke 

scénáři, v němž dostane licenci k provozování bankovní činnosti nekvalifikovaný 

subjekt, nebo k opačnému dějství, kdy bude odmítnuta instituce, která by si udělení 

bankovní licence naopak zasloužila.  

 

 Domnívám se ovšem, že subjektivizace v posuzování jakéhokoliv předchozího 

souhlasu nejde nikdy absolutně vyloučit. Druhým argumentem k případným rizikům je 

myšlenka, že licenční řízení svěřené do rukou jednomu orgánu dohledu může 

omezovat volnou soutěž. Zde bych chtěla zdůraznit, že ačkoliv by se tato teorie mohla 

                                                
102	  BAKEŠ, Milan, Marie KARFÍKOVÁ, Petr KOTÁB, Hana MARKOVÁ, Radim BOHÁČ, Petr 
NOVOTNÝ, Michal KOHAJDA a Pavlína VONDRÁČKOVÁ. Finanční právo. 6. upr. vyd. Praha: C. 
H. Beck, 2012, xxx, 519 s. ISBN 978-80-7400-440-7, s. 482	  
103 Vyhláška ČNB č. 233/2009 Sb. o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné 
způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů	  poskytovaných 
pobočce zahraniční banky (dále jen „vyhláška ČNB o žádostech“)	  
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nejspíše prosadit v jiných odvětvích, nelze ji dle mého názoru aplikovat na bankovní 

sféru, neboť ekonomická důležitost bankovního sektoru je tak zásadní, že minimální 

omezování či „filtrace“ nekvalifikovaných subjektů musí být jednoduše zachována. 

Obavy ze zneužití pravomoci ze strany orgánu, který licenci uděluje, by byly 

oprávněné jen v případě neexistence minimálního standardu důvodů, které uvádějí 

případy, v nichž není možné licenci udělit. Oblast  minimálního standardu důvodů 

podléhá v současné době104 harmonizaci mající původ v druhé bankovní směrnici č. 

89/646/EHS105. Ačkoliv jsou na žadatele o povolení působit jako banka kladeny 

skutečně vysoké požadavky, jde především o prevenci motivovanou snahou chránit 

bankovní prostředí před nekvalifikovanými subjekty. Proto se domnívám, že licenční 

řízení je zásadní a nezbytnou složkou oblasti bankovní regulace. 

 

4. 1. 3. Regulace základních pravidel činnosti banky 
 

 Banka, která je na základě udělené bankovní licence oprávněna vykonávat 

investiční obchody a nabízet investiční služby, je taktéž povinna dodržovat základní 

pravidla, která pro její podnikatelské aktivity stanoví český právní řád. Jak uvádí 

předchozí kapitola, banka disponující dle §1 odst.3 písm. h) BankZ licencí 

k poskytování investičních služeb je odkazem na ZPKT vázaná při své činnosti právě 

tímto předpisem. Schizofrenie zákonodárce nás nejednou dostane do rozpaků, neboť 

ZPKT v řadě ustanovení odkazuje na pravidla zpětně uvedená i v BankZ, čímž de 

facto  rozlišuje kategorii obchodníků s cennými papíry na subjekty bankovní a 

nebankovní povahy. Pro obchodníka s cennými papíry „bankovní povahy“ platí 

obecná pravidla obezřetného podnikání, která jsou obsažena v BankZ i ZPKT a 

z velké části prolínají s VýVyhl.106  

 

                                                
104	  Před přijetím směrnice bylo v Evropě pravidlem, že si jednotlivé státy sami určovaly podmínky 
udělení či neudělení souhlasu. V ČR byla zakotvena možnost odmítnout udělení bankovní licence 
v případech, že by subjekt- žadatelská banka- nebyla ekonomicky účelná. Toto ustanovení je možno 
nalézt v původním znění BankZ z r.1991. 
105 Tzv.: druhá bankovní směrnice Rady ES z 15. prosince 1989 o koordinaci zákonů, nařízení a 
správních předpisů vztahujících se ke zřizování a provozování obchodní činnosti úvěrových institucí, 
jejíž účinnost nastala 1.1.1993 přinesla značný posun ve sjednocení ve Evropské legislativy.  
106	  Vyhláška ČNB č. 23/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstvech a 
obchodníků s cennými papíry. 



	   73	  

 BankZ ve svém ustanovení §12 odst. 1 zakládá povinnost bank postupovat při 

svých činnostech obezřetně. Další ustanovení je možno nalézt v §8b,12a,12c, 13,14 a 

§17 odst.1 písm. a), §18, §19a, §26 odst.3 písm. d).   

 

 Zákonná regulace má dva hlavní důvody; především jde o specifičnost bankovní 

činnosti, při níž banky obchodují s cizími zdroji a v případě jakéhokoliv pochybení 

jsou ohroženy vklady investorů. Druhým důvodem je cílená prevence, která se snaží 

zamezit selhání banky, jenž by nepříznivě ovlivnilo ekonomiku. Podobnou motivací se 

vydal ZPKT, který věnuje obezřetnostnímu poskytování investičních služeb oddíl 2 

počínající dikcí §12. Pravidlům obezřetnostního podnikání se věnuje prakticky celá 

VýVyhl a otázkou se zabýval i Nejvyšší soud.107  Sumarizace kategorií podléhajících 

regulaci lze shrnout do těchto bodů: 

 

• pravidla kapitálové přiměřenosti 

• pravidla úvěrové angažovanosti 

• pravidla likvidity 

• pravidla správy a řízení bank (řídící a kontrolní systém) 

• povinné sdělování informací 

• pravidla obchodů s osobami, které mají zvláštní vztah k bance (§19 BankZ) 

• předchozí souhlas ČNB ve stanovených případech (§16 a §16a BankZ) 

• obchodování s CP na vlastní účet 

• oddělení investičních obchodů (obchodů s investičními nástroji) od úvěrových 

obchodů  

• vedení evidence CP a investičních nástrojů 

• ochrana vnitřních informací 

• předcházení manipulace s trhem 

• odborná péče, ochrana majetku zákazníka a další pravidla vztahující se 

k činnosti obchodníka s CP bankovní povahy 

 

                                                
107	  Jako příklad lze uvést judikát 29 Cdo 2700/2000 a 32 Odo 583/2002 týkající se obezřetnosti 
postupu banky při provádění identifikace v souvislosti s nakládáním s bankovním účtem.	  
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 Limitovaný rozsah diplomové práce mi neumožňuje věnovat se všem zmíněným 

bodům, proto se v následujících odstavcích zaměřím na ta regulatorní pravidla, která 

považuji za relevantní ve vztahu k zadanému tématu práce a nikterak tím nesnižuji 

význam bodů ostatních. 

 

a) Pravidla kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti 

 

 Kapitálová přiměřenost je definovaná jako „ kvantitativní vymezení minimálního 

kapitálu banky v poměru k jejím aktivům, které má za cíl omezit dopad rizik 

z bankovních obchodů na její závazky vůči vkladatelům.“ 108  Dle §12a BankZ banka 

obecně splňuje požadavek kapitálové přiměřenosti, pokud ho konstantně udržuje 

v míře odpovídající součtu kapitálových požadavků k rizikům finančního trhu. Jinými 

slovy je banka povinna vytvořit si natolik dostatečný „polštář“ aktiv, aby ztráty 

z rizikových finančních operací byly dostatečně kryty vlastním kapitálem banky. 

Detailní rozvedení požadavku kapitálové přiměřenosti lze najít v prováděcích 

předpisech, především ve VýVyhl a tentýž požadavek obsahuje §9 ZPKT. V minulosti 

nebyl požadavek kapitálové přiměřenosti vždy dodržován a o důsledcích této  

nedbalosti je možno si přečíst více v kapitole o Finanční krizi 2008. Kamenem úrazu 

v hospodaření banky byla v minulosti i přílišná angažovanost banky vůči jednomu 

klientovi. Tento jev, odborně nazývaný „úvěrová angažovanost“ byl příčinou pádu 

nejedné finanční instituce. Tržní události a vývoj finančního sektoru si vyžádal přijetí 

evropské směrnice č. 92/121 EHS o velké úvěrové angažovanosti, jenž byla 

transponovaná do českého právního řádu a promítnuta např.: v ustanovení §13 BankZ  

a §9b ZPKT. S touto problematikou souvisí i požadavek tzv.: minimální výše 

povinných rezerv, který vychází z §25 ZČNB109, jenž provádí vyhláška č. 253/2013 

Sb., upřesňující podmínky pro tvorbu minimální výše povinných rezerv.  

 

 

 

                                                
108	  BAKEŠ, Milan, Marie KARFÍKOVÁ, Petr KOTÁB, Hana MARKOVÁ, Radim BOHÁČ, Petr 
NOVOTNÝ, Michal KOHAJDA a Pavlína VONDRÁČKOVÁ. Finanční právo. 6. upr. vyd. Praha: C. 
H. Beck, 2012, xxx, 519 s. ISBN 978-80-7400-440-7, s. 487	  
109	  Zákon č. 6/1993 Sb. 
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b) Předchozí souhlas ČNB s  výkonem funkce vedoucí osoby  

 

 Pro činnost banky na poli investičních služeb je relevantní obezřetnost při 

výběru vedoucích osob, které jsou zodpovědné za finanční operace banky. Požadavek 

obezřetnosti ve vztahu ke způsobilosti vedoucích zaměstnanců banky je důležitou 

prevencí  proti případným machinacím managementu. Souhlas ČNB je vyžadován 

v dikci §16 odst. 2 písm. b) BankZ ale zároveň v §10 odst. 2 ZPKT, kde lze nalézt 

výčet kritérií posuzovaných ČNB specifikující vhodnost osob pro danou funkci. Tato 

kritéria jsou shodná s licenčními požadavky v §4 BankZ. Je ovšem nutné upozornit na 

fakt, že ČNB navržené osoby neschvaluje, dle formulace §16 odst. 2 jsou banky 

povinny ČNB pouze informovat o návrzích personálních změn. 110 

 

 Domnívám se, že by v citovaných právních předpisech měla být alespoň zmínka 

o neslučitelnosti funkcí, která v původním znění ZPKT před novelou111 byla, nicméně 

po novelizaci bylo dané ustanovení vypuštěno a to dle mého názoru nebyl správný 

krok. Ačkoliv dikce §10 odst.2 písm. b) ZPKT uvádí, že ČNB udělí souhlas osobě, u 

níž výkonu funkce nebrání „její profesní, podnikatelská nebo jiná obdobná činnost, 

zejména činnost u osoby s obdobným předmětem podnikání“, jde o neurčitou 

formulaci zákonodárce umožňující široký výklad, což dle mého názoru zatěžuje ČNB 

při posuzování jednotlivých osob žadatelů. Taxativní výčet neslučitelných funkcí by 

situaci nejen usnadnil, ale také zprůhlednil.  

 

c) Střet zájmu a opatření na ochranu vnitřních informací 

 

 Tato kategorie je poměrně širokým tématem, pod které lze zahrnout i kontrolní a 

řídící systém banky, požadavek předcházení manipulace s trhem a taktéž povinnost 

řádné péče při provádění investičních obchodů. 

 

 Jako výchozí ustanovení k této problematice volím §12 odst.1 BankZ, na 

základě něhož je stanovena povinnost bank počínat si obezřetně a provádět jen takové 
                                                
110	  PIHERA, Vlastimil, Aleš SMUTNÝ a Pavel SÝKORA. Zákon o bankách: komentář. 1.vydání. 
Praha: C.H.Beck, 2011. ISBN 978-80-7400-389-9., s. 164 
111	  Novela č. 230/2008 Sb., ZPKT 
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obchody, které nepoškozují zájmy jejich vkladatelů. Pro konkretizaci tohoto 

regulačního rámce investiční činnosti se musíme přesunout do §12 písm. b) a c) 

ZPKT, v němž  zákonodárce ukládá povinnost obchodníkům s cennými papíry 

dodržovat postupy pro zjišťování a řízení střetu zájmů a opatření k ochraně vnitřních 

informací. Investiční obchody mohou fungovat efektivně jen tehdy, mají-li všichni 

účastníci trhu srovnatelné informace,  což předpokládá fakt, že bude obchodováno jen 

na základě zveřejněných informací. Tomu tak ale není vždy. Střet zájmů je jedním ze 

strukturálních rysů finančních trhů, neboť ty se vyznačují zprostředkovatelskými 

službami všeho druhu. Za sebe se domnívám, že samotný fakt, že zprostředkovatelé 

jakožto účastníci finančního trhu jsou subjektem regulovaným, je  samo o sobě možno 

považovat za prevenci, či alespoň drobnou limitaci výskytu insider tradingu.  

 

 Střet zájmů není ani v české, ani v evropské literatuře definován, což je dle 

mého názoru v přímém rozporu s požadavkem na určitost právních norem. Vezmeme-

li v potaz jen „právní“ střet zájmů, jedná se o případy, kdy se “určitý subjekt nachází v 

situaci, v níž má zvolit mezi různými variantami jednání, přičemž má právní povinnost 

jednat v zájmu někoho jiného a rozhodnutí, které učiní, má dopad na její vlastní zájem 

nebo dopad na zájem třetí osoby, vůči které má jednající rovněž právní povinnost 

jednat v jejím zájmu“ 112 . Převedu-li na tato slova na činnost finančních 

zprostředkovatelů, bude se jednat o případy, kdy obchodník s cennými papíry získá 

určitou informaci v jednom typu obchodní činnosti a využije ji při provádění jiného 

druhu činnosti a to proti zájmům klienta.113   Na tento jev reagovala ČNB prováděcí 

vyhláškou114 , na základě níž je banka povinna začlenit do vnitřních postupů systém 

řízení a zjištění střetu zájmu. Zároveň je vyžadováno, aby banka ve vnitřních 

postupech včas identifikovala skutečnosti, které by ke střetu zájmů mohly vést, což mě 

vede ke skutečnosti, že problematika střetu zájmů je subkategorií požadavku na 

efektivní řídící a kontrolní systém banky. Ačkoliv zákonodárce uvádí řídící a kontrolní 

                                                
112 ČÍŽEK, Bedřich. Právní úprava střetu zájmů v oblasti finančního trhu [online]. 28.12.2012 [cit. 
2014-03-21]. Dostupné z: http://www.epravo.cz/top/clanky/pravni-uprava-stretu-zajmu-v-oblasti-
financniho-trhu-87449.htm	  
113 HUSTÁK, Zdeněk, Zákon o podnikání na kapitálovém trhu: komentář. Vyd. 1. V Praze: C. H. 
Beck, 2012. ISBN 978-80-7400-433-9, s. 161.	  
114	  Vyhláška ČNB č. 303/2012 Sb. o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování 
investičních služeb ve znění pozdějších předpisů 
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systém zvlášť v dikci §12a ZPKT, dále si stojím za svým názorem, že střet zájmů je 

podkategorií této oblasti a zákonné řazení by tomu mělo odpovídat. Tento názor mi 

potvrzuje i řazení problematiky střetu zájmů do požadavku na řádnou správu a 

kontrolu banky ve VýVyhl. 

 

 Problematika ochrany vnitřních informací vyžadovaná ustanovením §12 písm. c) 

cílí především na situace, kdy veřejnosti nedostupná informace je způsobilá ovlivnit 

vývoj cen akciových kurzů (či jiných investičních nástrojů) a zasvěcená osoba, které je 

tato informace známá, ji využije v provádění investičních obchodů, čímž způsobí 

nemalé ztráty ostatním účastníkům finančního trhu. Definici vnitřní informace 

obsahuje §124 odst. 1 ZPKT a ochranu před těmito jevy poskytuje dikce §124 a §125 

ZPKT, přičemž ochrana spočívá ve stanovení řady povinností ve vztahu k zasvěceným 

osobám. Ustanovení §124 odst. 5 ukládá navíc informační povinnost banky vůči ČNB 

v případech, dozví-li se o zneužití vnitřní informace.  

 

 V relaci k bankovním institucím licencovaným k poskytování investičních 

služeb je relevantním ustanovením §19b BankZ stanovící zákaz zneužití informací. 

Zde se jedná o riziko spojené s charakterem poskytování investičních služeb v ČR, 

neboť investiční služby zde nabízejí univerzální banky. V bankách univerzálního typu 

je nevýhodou, že veškeré informace jsou nabízené pod střechou jedné instituce, což je 

rizikové z hlediska zneužití vnitřních informací jedním oddělením banky, které 

informaci často získá v rámci svých aktivit a předá ji druhému oddělení banky, které 

by s takovou informací ale vůbec nemělo disponovat. Je diskutovanou otázkou, zda je 

tento typ banky adekvátně schopen zajistit neprůchodnost informací získaných při 

úvěrových obchodech tak, aby nepronikly do oddělení investičních aktivit. Jedná se o 

institut čínských zdí, založený v ČR dikcí §19b odst.2 BankZ, na základě něhož je 

banka povinna zabránit toku vnitřních informací mezi úseky odpovědnými za úvěrové 

aktivity a mezi vnitřním úsekem majícím v pravomoci investiční aktivity. Otázka 

čínských zdí je podrobně analyzována v Příloze 1 této práce. Legislativní požadavek 

zmíněného ustanovení cílí na oddělení organizačních útvarů banky, ve kterých by 

k průchodu informací mohlo dojít. Metodologickou otázkou je efektivnost čínských 

zdí, avšak i o tomtéž je pojednáno v Příloze 1. 
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 Mezi dalšími požadavky obezřetného podnikání bank na kapitálovém trhu jsou 

řazeny i další požadavky; především se jedná o ochranu majetku klienta dle §12c 

ZPKT, kde je rizikem faktická moc investiční banky nad svěřenými finančními 

prostředky. Dále jde o obecnou povinnost odborné péče v §11a ZPKT, který musí být 

naplněn při jakékoli investiční službě.  

 

 Regulační systém kontrolující činnost investičních bank je založen na celé řadě 

právních předpisů, které až na výjimky poměrně jasně definují pravidla hry při 

podnikání na kapitálovém trhu. Dle mého názoru jsou legislativní pravidla stanovena 

poměrně detailně, nicméně často nejasně. Osobně se domnívám, že je to lepší varianta 

než mezerovitý systém neurčitých principů. Detailní regulace má své mínusy, 

především brzdí flexibilitu vývoje a neumožňuje přílišnou inovaci oboru a ani 

nepodporuje soutěživost mezi zprostředkovateli finančního trhu. Česká regulace 

v sobě nese navíc znaky mezerovitosti, kdy některé instituty nejsou legislativně 

upraveny vůbec a jiné naopak současně v různých zákonech. Preferovala bych 

pružnější pravidla regulace, protože přihlédnu-li k povaze finančního trhu, který má 

tendence rozvíjet se rychle a dynamicky, je potřeba v legislativě předvídat i budoucí 

vývoj a nejen opakovaně novelizovat již jednou napsané. Ačkoliv byl ZPKT již 34krát 

novelizován, stále absentuje například definice insider tradingu. Také spatřuji jako 

problematickou rovinu úzké provázání českých bank s ČNB. Z jedné strany to může 

být výhoda, především v oblasti důvěry nebo přátelských vztahů. Z té druhé ale 

spatřuji problém v případě, že daná banka poruší pravidla hry a v takových případech 

má ČNB zasáhnout. Má opravdu ČNB zájem na tom vyjádřit udělením sankčního 

opatření nedůvěru dané bance, vezmeme-li v potaz, že akcie bank jsou obchodovatelné 

na burze? Myslím, že nikoliv, neboť projev nedůvěry vůči jakékoliv bance by 

znamenal ohrožení banky samotné a tím i ČNB.  

 

 Stálo by tedy za zvážení, zda sankční podmínky, mezi které patří například 

nucená správa, by neměly být využívány častěji a přísněji. Jelikož je regulace 

investičních bank, potažmo celkové obchodování na kapitálových trzích roztříštěno do 

více právních předpisů, což orientaci neusnadňuje, je o to důležitější mít silný orgán 
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dohledu nad dodržováním právních předpisů a jejich vynucování. Tímto orgánem 

odhledu je v ČR ČNB a pojednává o ní následující pasáž. 

 

4.2. Dohled nad činností investičních bank 
 

 Počínaje 1.lednem 2006 došlo přijetím zákona č. 57/2006 Sb., o změně zákonů v 

souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem (dále jen „DohZ“), který 

z dosavadních čtyř dohledových institucí učinil jedinou- Českou národní banku.115 

Koncentrace takové moci v rukou jednoho regulátora může být riskantní pro trh 

samotný, neboť ČNB přísluší i oblast měnové politiky, což by v kombinaci 

s dohledovou činností mohlo přivodit konflikt zájmů. Myslím si, že dohled nad 

činností investičních bank by měl být soustředěn v rukou jedné instituce, neboť jen 

tímto způsobem lze zamezit dvojkolejnosti právních předpisů a taktéž je vyloučeno 

překrývání pravomocí jednotlivých orgánů dohledu. 116  Integraci dohledu proto 

považuji za správný krok. 

 

 V současné době jsou pravomoci v oblasti legislativy rozděleny mezi 

Ministerstvo financí (dále jen „MF“), které je zodpovědné za primární legislativu a 

ČNB, jež má v pravomoci vydávání sekundárních právních předpisů. Přesto se na 

tvorbě primárních pramenů práva podílí i ČNB formou spolupráce a naopak- tvorba 

prováděcích právních předpisů je v kompetenci ČNB za expertní spolupráce MF. Pro 

rozsah činnost ČNB je relevantní zákon o ČNB (dále jen ZČNB)117 stanoven v §44 

odst.1 ZČNB, přičemž relevantním ustanovením je písm. a) dohled nad bankami a 

písm. b) dohled nad obchodníky s CP.  Dikce ustanovení §44 odst. 2 vyjmenovává 

oblast dohledu. Bankovní dohled zahrnuje především pravomoci v oblasti licenčního 

řízení, tedy rozhodování o žádostech o udělení bankovní licence, dále  dohled nad 

dodržováním podmínek stanovených přidělenou bankovní licencí, získávání informací 

potřebných pro výkon dohledu a jejich vymáhání, ukládání opatření k nápravě a 

                                                
115	  ČNB získala integrací pravomoci Komise pro cenné papíry, Úřadu pro dozor nad pojišťovnictvím a 
penzijní připojištění, Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami, které integrací zanikly.	  
116	  JUROŠKOVÁ, Lenka. Bankovní regulace a dohled. 1.vydání. Praha: Auditorium, 2012. Studie. 
ISBN 978-80-87284-26-1., s 49 
117	  Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance	  
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sankcí, řízení o správních deliktech a přestupcích. Dohled nad kapitálovým trhem je 

roztříštěn na dohledové činnosti nad orgány, které se na kapitálovém trhu aktivně 

pohybují, a na ty, které na něm vystupují příležitostně.118 Nejdůležitější subjekty 

kapitálového trhu vymezuje ZPKT a je nutné připomenout, že pro účely ZPKT je 

banka v roli obchodníka s cennými papíry. Primární úpravu nalezneme v DohZ.  

Jelikož se na kapitálovém trhu pohybuje velké množství subjektů, je výkon 

dohledových pravomocí ztížený; z tohoto hlediska byla integrace dohledu do rukou 

ČNB opravdu správným krokem. 

 

4. 2. 1. Obecný dohled nad bankami 
 

  I pro aktivity investičních bank, jejich vznik a fungování platí běžný bankovní 

dohled, který je plně v pravomoci ČNB a vztahují se na něj dikce ZČNB i ustanovení 

BankZ. První fází dozoru je již licenční řízení, které má v rukou právě ČNB. V něm je 

ze strany ČNB kontrolováno splnění tzv.: autorizačních kritérií, která umožňují bance 

působit jako banka. V oblasti bankovního dohledu  má ČNB postavení správního 

úřadu a řídí se při výkonu dohledových činností nejen ZČNB, nýbrž i dalšími 

právními předpisy, donedávna např.: zákon o státní kontrole119 , jenž byl ale nově 

nahrazen kontrolním řádem120.  

 

 Koncepce sankčních opatření ČNB má povahu správního trestání a nejdůležitější 

částí dohledu je pravomoc zakročit v případě porušení zákonných norem. V takovém 

případě je ČNB oprávněna udělit provinilé bance sankční opatření. Všechny osoby, 

které provádějí bankovní dohled, jsou dle  BankZ vázány mlčenlivostí ohledně údajů, 

jež získaly při výkonu dohledové funkce či povolání. Jelikož se v bankách soustřeďuje 

velký objem peněz, které vkladatelé dávají k dispozici pro případné investice, je 

sankční pravomoc nutná v případě jakéhokoliv porušení ze strany jednotlivých bank. 

Nicméně je v uvážení ČNB, zda danou sankci uloží, neboť dle ustanovení §26 BankZ 

                                                
118	  BAKEŠ, Milan, Marie KARFÍKOVÁ, Petr KOTÁB, Hana MARKOVÁ, Radim BOHÁČ, Petr 
NOVOTNÝ, Michal KOHAJDA a Pavlína VONDRÁČKOVÁ. Finanční právo. 6. upr. vyd. Praha: C. 
H. Beck, 2012, xxx, 519 s. ISBN 978-80-7400-440-7, s. 61	  
119	  Zákon č. 552/1991 Sb. o státní kontrole	  
120	  Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole. Tento zákon vstoupil v účinnost dne 1.1.2014.  
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je sice ČNB oprávněna zasáhnout, ale učinit tak nemusí. Jde o princip oportunity, na 

němž  sankční pravomoc ČNB dle BankZ spočívá121. Nicméně v dikci §2 odst. 2 

ZČNB  je stanovena povinnost hlavního regulátora pečovat „o bezpečné fungování a 

rozvoj finančního trhu v České republice a přispívat ke stabilitě jejího finančního 

systému jako celku“ a je možno tedy dovozovat, že i samotná ČNB má zájem na 

naplnění stanovených cílů, proto by v dlouhodobém horizontu nemělo docházet 

k tomu, aby porušení zákona zůstávalo bez postihu. To by samo o sobě mohlo finanční 

trh narušit. 122 Jelikož je činnost bank upravena často mnoha zákony, i tyto tedy 

obsahují právní normy zahrnující sankce za porušení zákona. Dle §1 odst. 3 písm. h) 

BankZ může banka rozšířit svou bankovní licenci o poskytování investičních služeb 

podle zvláštního předpisu. Pokud má tuto službu v licenci udělenou, vztahuje se na ni i 

regulace dle ZPKT. Pochybení banky při poskytování investičních služeb bude proto 

trestáno dle ZPKT.123 

 

4. 2. 2. Dohled nad podnikáním bank na kapitálovém trhu 
 

 Dohled nad kapitálovým trhem vykonává ČNB na základě ustanovení §1  DohZ, 

přičemž dohledu dle dikce §7a odst. 1 DohZ podléhá i plnění povinností dle ZPKT. 

ČNB vykonává dohled nejen v rozsahu stanoveném DohZ, ale i dalšími dalšími 

právními předpisy a jmenovitě je v §3 DohZ uveden i ZPKT. Regulátor má možnost 

vykonávat dohled dvojím způsobem- na dálku a na místě. Dohled na dálku spočívá 

v pravidelné kontrole bilance banky, výkazu zisku a ztrát a dalších potřebných 

dokumentů, které banky musejí ČNB pravidelně předkládat. Dohled na dálku se 

povětšinou stává prvním impulsem k dohledu na místě, který upravuje kontrolní řád a 

spočívá ve faktickém provedení kontroly v sídle banky.124  Ačkoliv je takový dohled 

nákladný jak finančně tak po technické stránce, jako jediný umožňuje zjistit skutečný 

stav hospodaření banky. Domnívám se proto, že dohled na místě i přes svá negativa je 

                                                
121	  Srov. §6 odst.2 DohZ, kde jde o tentýž princip. 
122	  PIHERA, Vlastimil, Aleš SMUTNÝ a Pavel SÝKORA. Zákon o bankách: komentář. 1.vydání. 
Praha: C.H.Beck, 2011. ISBN 978-80-7400-389-9., s. 235 
123	  Tamtéž, s. 236	  
124	  REVENDA, Zbyněk,  Centrální bankovnictví . 3., aktualiz. vyd. Praha: Management Press, 2011, 
str. 102.	  
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efektivnějším způsobem pro řádnou revizi činnosti banky. Dohled na dálku nenabízí 

ČNB stoprocentní jistotu, že bankou předkládané dokumenty jsou pravdivé, poctivé a 

odpovídající skutečnému stavu. Pravidelné předkládání dokumentace je výrazem 

informační povinnosti subjektu kapitálového trhu, která je stanovena v §8 odst.1 DohZ 

a to velmi široce. Je navíc stanovena ve dvou rovinách- ve vztahu k ČNB a ve vztahu 

k veřejnosti dle dikce §8 odst. 1 písm. f) DohZ. Oboje má své opodstatnění, neboť 

investující veřejnost musí znát podmínky, ekonomickou situaci bank a kvalitu jejich 

služeb aby dokázala rozhodnout o alokaci svých úspor.  Ve vztahu k ČNB jsou 

informační povinnosti pochopitelně širší, což jí umožňuje efektivní dohledovou 

činnost.  

 

 ČNB má k dispozici řadu pravomocí, aby uložené povinnosti vynutila. Dle §9a 

DohZ může ČNB udělit osobě,  která porušila povinnost součinnosti pořádkovou 

pokutu až do výše 5 000 000. Domnívám se, že pojem „povinnost součinnosti“ je 

neurčitým právním pojmem a není jasné, zda co je jeho obsahem. Jelikož je 

ustanovení §9a odst.1 vázáno na ustanovení §8 odst.3, kde je jasně stanovena 

povinnost součinnosti jen ve vztahu ke kontrole na místě, není zřejmé, zda je ČNB 

oprávněna ukládat pořádkovou pokutu i při jiném výkonu dohledu, než je kontrola na 

místě. V souvislosti s ukládáním pořádkové kontroly je v dikci dalších odkazovaných 

ustanovení je dále uveden §8 odst. 5 a 6. Z formulace obou uvedených ustanovení 

vyplývá, že jde primárně o případy zjišťování „skutečného stavu“, z čehož dovozuji, 

že i zde se jedná o kontrolu na místě a to by znamenalo nemožnost udělovat 

pořádkovou pokutu v jiných případech. Domnívám se, že to není správné a že by ČNB 

měla mít širší pole působnosti z hlediska udělování pořádkových pokut. Zároveň si 

myslím, že pokuta 5 000 000 není pro dobře fungující banku tak vysoká a pokud si je 

banka vědoma skutečnosti, že má v účetních výkazech nesrovnalosti či se dopouští 

zakázaných aktivit, je pro ni stále vhodnější pokutu zaplatit a kontrolu na místě tím 

oddálit.  

 

 Další vynucovací pravomocí regulátora je ustanovení §10 a §11 DohZ, na 

základě něhož je ČNB oprávněna ukládat opatření k nápravě a předběžná opatření. 

V obou případech se jedná o oprávnění ČNB daná správní řízení zahájit, což je čistě 
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na jejím uvážení. Právní uvážení má v tomto případě nespornou výhodu v tom, že 

může ČNB sloužit k odstranění tvrdosti zákona. Pak je zároveň možné dle dikce §9 

odst. 2 DohZ uložit místo opatření k nápravě tzv.: veřejné napomenutí. Dle mého 

názoru volba této sankce není vhodná, neboť může narušit důvěru investorů v banku. 

Ráda bych se také zmínila o ustanovení §11 DohZ, které umožňuje ČNB uložit 

předběžné opatření v případech, v nichž je to nezbytné „k zajištění ochrany práv a 

právem chráněných zájmů osob“.  

 

 Přemýšlím o tom, jak se bude dokazovat reálné ohrožení chráněných zájmů 

osob? Přihlédnu-li k tomu, jak náročné je prokazovat ohrožení zájmů v případech, kdy 

ještě nevznikla žádná škoda, jenž by potvrdila vznik budoucího rizika, jsem nucena se 

zabývat i otázkou, kdo nese v tomto případě povinnost dokázat, že mu škoda vznikla? 

Z hlediska soukromého práva je to akcionář, který nese povinnost tvrzení a povinnost 

důkazní pramenící ze zásady vigilantibus iura scripta sunt125 a která žádá od subjektů 

práva, aby si střežily svá práva, neboť oni sami vědí nejlépe, kdy se cítí na svých 

právech ohroženy. V tomto případě dle dikce §11 DohZ předává tuto pravomoc ČNB, 

na které leží břemeno důkazní ohledně otázky, zda byl subjekt na svých právech 

ohrožen. Domnívám se, že akcionář ví sám nejlépe, kdy byl na svých právech 

ohrožen, nicméně dle DohZ je jeho role v procesu minimální, což mě vede k závěru, 

že ČNB může uložit předběžné opatření, ačkoliv sám akcionář žádné ohrožení svých 

zájmů nepocítil či ho popírá. Na jednu stranu jde o projev ochranné funkce ČNB, 

z druhého pohledu přerůstá role ČNB do jakési autoritářské instituce, jež ví sama 

nejlépe, co je pro všechny dobré. De lege ferenda bych přidala zákonnou možnost 

akcionářů rozporovat stanovenému ohrožení zájmů, přičemž si myslím, že jejich 

tvrzení a roli v procesu dokazování by měl být dáván větší prostor a vážnost. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
125	  Zákony jsou psané pro bdělé, neboli „ať si každý střeží svá práva“.  
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5. Investiční obchody 
 
 
 Investiční obchody jsou hlavní náplní činnosti investičních bank. Je velmi těžké 

pojem vymezit, neboť v českém právním řádu chybí legální definice a  BankZ bez 

bližšího vymezení pracuje s termínem „bankovní obchody“. 126  S.Plíva definuje 

bankovní obchody jako „smlouvy uzavírané bankami při jejich podnikatelské činnosti 

a na základě těchto smluv vznikající závazkové vztahy“.127  Jde o soukromoprávní 

vymezení s tenzí závazkového práva, což není pro účely této práce vhodným pojetím. 

Jako samostatnou kategorii uvádí tyto aktivity Revenda, když člení bankovní obchody 

na „finančně úvěrové, depozitní, platebně zúčtovací, investičního bankovnictví, 

směnárenské a pokladní“.128   

 

 Pro právní vymezení termínu bankovní obchody volím ustanovení §1 odst. 1 a 3 

BankZ, na základě něhož jsou všechny české banky oprávněny přijímat vklady a 

poskytovat úvěry, ale k těmto dvěma základních činnostem si dále mohou přibrat jiné 

služby uvedené v druhém jmenovaném ustanovení. V §1 odst. 3 písm. h) je explicitně 

zakotvena možnost bank poskytovat investiční služby dle zvláštního právního 

předpisu, kterým se pro tyto účely rozumí ZPKT. V bankovní licenci je nutné uvést, 

jaké investiční služby budou považovány za hlavní a které jako doplňkové. Tyto jsou 

vyjmenovány v ustanovení §4 odst. 2 (hlavní investiční služby) a v §4 odst.3 

(doplňkové investiční služby). K výkonu těchto investičních služeb jsou oprávněné jen 

zákonem stanovené osoby dle ZPKT, přičemž k účelu ZPKT je banka zařazena jako 

obchodník s cennými papíry.  

 

 Ačkoliv BankZ dříve vymezení investičních bankovních obchodů obsahoval ve 

svém ustanovení §19b odst.4 BankZ, po traspozici směrnice MiFID129 bylo dané 

ustanovení vypuštěno a nahrazeno právě výčtem investičních služeb v ZKPT, přičemž 

                                                
126	  Např. §9 odst. 1 písm. c)	  
127	  PLÍVA, Stanislav, Štefan ELEK, Petr LIŠKA a Karel MAREK. Bankovní obchody. Vyd. 1. Praha: 
ASPI, 2009, 220 s. ISBN 978-807-3574-338, s.22 
128 REVENDA, Zbyněk et al. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 5., aktualiz. vyd. Praha: Management 
Press, 2012. ISBN 978-80-7261-240-6, s. 98.	  
129	  novela ZKPT č. 230/2008 Sb. 
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pojem investičních bankovních obchodů nebyl ani tehdy vymezen. Terminologicky se 

v současné době jedná o obchody s investičními nástroji a odvozuji tak z dikce §19b 

BankZ, přičemž tyto nejsou vymezeny ani v zákoně, ani v důvodové zprávě. ZPKT 

vymezuje jen pojem investičního nástroje v ustanovení § 3. Domnívám se, že jasné 

vymezení investičních bankovních obchodů v českém právním řádu absentuje a 

určitým vodítkem je pouze původní znění §19b odst. 4 BankZ, jenž mezi investiční 

obchody zahrnovalo: 

 

• investice do cenných papírů 

• obchodování s cennými papíry 

• obchodování s právy, jež jsou s CP spojená nebo od něj odvozená 

•  účast na emisi cenných papírů a  poskytování souvisejících služeb 

• obhospodařování cenných papírů včetně poradenské činnosti 

 

 Jelikož zákonná definice v platném právu absentuje a osobně považuji původní 

definici BankZ před novelou za vhodnou a odpovídající současné náplni investiční 

činnosti bank, budu z ní vycházet.  

 

5.1. Cenný papír 
 

 Než započnu definici pojmu cenný papír, je důležité zmínit i důvod jejich 

vydávání. Podnikatelské subjekty a vlády mohou hledat finanční zdroje dvojím 

způsobem. Buď mohou zvolit standardní cestu bankovního úvěru, nebo mohou vydat 

cenné papíry (dluhopisy či akcie) a ty umístit k obchodování na kapitálový trh. Právě 

obstarávání vydání cenných papírů je předmětem investičního bankovnictví.  Často je 

vydání cenných papírů vhodnější formou, vezmeme-li příklad dlužnického cenného 

papíru-tedy dluhopisu, a porovnáme ho s klasickým úvěrem poskytnutým komerční 

bankou, dojdeme k závěru, že emitování dluhopisů je výhodnější. Ačkoliv je v obou 

případech hospodářskou podstatou úvěrový vztah mezi věřitelem a dlužníkem, 

v případě dluhopisu je výhodnější úroková sazba což je výhodné pro dlužníky. 

Zároveň je dluhopis jako cenný papír lehce převoditelný, což je naopak výhodné pro 

věřitele.  
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 Právní úprava cenného papíru doznala zásadních změn po přijetí NOZ130 a byl jí 

vyčleněn celý čtvrtý díl počínaje §514 a násl. Nově je cenný papír definován 

v ustanovení §514 NOZ jako listina, se kterou je právo spojeno takovým způsobem 

že je po vydání cenného papíru nelze bez této listiny uplatnit ani převést. Dvěma 

základními rysy každého cenného papíru je hmotný substrát- tedy určitá listina, která 

obsahuje písemný projev; a cennost listiny- cennost ve smyslu právním. Obsahem 

cenného papíru je náležitý projev vůle, který s cenným papírem spojí takové právní 

důsledky, jež ho učiní cenným.131 V souvislosti s investičními obchody je relevantní 

vymezení akcie, jako cenného papíru, v němž jsou vtělena práva a povinnosti 

akcionářů vůči akciové společnosti. Současné vymezení akcie se nachází v ustanovení 

§256 a násl. ZOK. Druhým významným cenným papírem je dluhopis,  upravený 

v zákoně č. 190/2004 Sb., o dluhopisech (dále jen „DLUHZ“). Dluhopis je 

zastupitelný dlužnický cenný papír, s nímž je spojeno právo požadovat splacení dlužné 

částky, tj. jmenovité hodnoty dluhopisu ke dni splatnosti dluhopisu a placen výnosu 

z něj k určenému datu nebo datům, a naopak povinnost osoby, která dluhopis vydala 

(emitenta), tato práva uspokojit.132 

 

5.2. Obchody s cennými papíry 
 

 Investiční obchody, tedy operace spojené s obstaráváním vydávání cenných 

papírů, jsou hlavní náplní činnosti investičních služeb. Jde především o obstarání 

primární emise cenných papírů, jejich umístění na primárním trhu a zprostředkování 

prodeje upsaných cenných papírů investorům. Zároveň do této kategorie spadají i 

služby spojené s úschovou a správou cenných papírů pro zákazníky banky, nazývané 

jako „depotní obchody“. Všechny tyto obchody jsou operacemi s cennými papíry, 

přičemž nejdůležitějšími jsou tzv.: investiční cenné papíry, zahrnuté do kategorie 

investičních nástrojů v §3 ZPKT.  

 

 

                                                
130	  Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník 
131 KOTÁSEK, Josef a Jarmila POKORNÁ. Právo cenných papírů. 1. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2014, 
xxi, 242 s. Academia iuris. ISBN 978-807-4005-152, s. 10.	  
132	  Tamtéž, s. 43	  
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Tyto cenné papíry jsou kategorií, do které dle dikce §3 odst.2. zejména patří: 

• akcie nebo obdobné cenné papíry představující podíl na společnosti, se kterými 

lze obchodovat na kapitálovém trhu, 

• dluhopisy nebo obdobné cenné papíry představující právo na splacení dlužné 

částky, se kterými lze obchodovat na kapitálovém trhu 

• cenné papíry opravňující k nabytí cenných papírů uvedených v prvních dvou 

bodech, s nimiž se běžně obchoduje na kapitálovém trhu 

• státní cenné papíry, se kterými se běžně obchoduje na kapitálovém trhu, ze 

kterých vyplývá právo na vypořádání v penězích, s výjimkou platebních 

nástrojů 

 

 Jakékoliv jiné cenné papíry nespadají do kategorie investičních cenných papírů, 

přičemž dané rozdělení slouží zejména k obchodování s cennými papíry jak na vlastní 

účet banky, tak na účet klienta.133 

 

5. 2. 1. Emise cenných papírů  
 

 Ekonomickou podstatou emisních obchodů  je alokace kapitálů od přebytkových 

jednotek k deficitním, přičemž deficitním subjektem je dlužník nazývaný „emitent“, 

přebytkovým subjektem je věřitel nazývaný „investor“. Emitent získává uvolněné 

finanční zdroje od investorů, kteří na oplátku obdrží emitovaný cenný papír.134 Emisi 

si může emitent obstarat sám, nicméně náročnost procesu, právní i ekonomické 

aspekty emise vedou emitenty k rozhodnutí obrátit se na investiční zprostředkovatele, 

který je pověřen realizací emise, což jsou vzhledem ke svému postavení a 

zkušenostem právě banky. Samotný proces emise jde rozčlenit na fázi přípravy emise, 

fázi alokace emitovaných cenných papírů na trhu, a na fázi post-emisní. Jejich obsah 

se liší v závislosti na typu a charakteru dané emise. Primárně rozlišujeme dvě varianty 

emise cenných papírů: 

 
                                                
133	  KOTÁSEK, Josef a Jarmila POKORNÁ. Právo cenných papírů. 1. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2014, 
xxi, 242 s. Academia iuris. ISBN 978-807-4005-152, s. 51 
134	  DVOŘÁK, Petr. Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty. 1.vyd. Praha: Linde, 1999, 475 s. 
ISBN 80-720-1141-3., s. 591	  
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• emise dluhopisů; díky níž získává emitent potřebný kapitál na určitou dobu (ke 

dni splatnosti dluhopisu), po jejímž uplynutí musí být vypůjčený kapitál 

v podobě dluhopisů splacen zpět jeho majitelům 

 

• emise akcií, kde naopak dochází ke zvýšení kapitálu emitenta, který akcie 

upisuje a prodává investorům, kteří jeho koupí získávají podíl ve společnosti 

 

  V ZPKT jsou emisní obchody vymezeny v ustanovení §4 odst. 2 písm. g) 

upisování nebo umisťování investičních nástrojů se závazkem jejich upsání, dále §4 

odst. 2 písm. h) umisťování investičních nástrojů bez závazků jejich upsání a §4 odst.3. 

písm. h) služby související s upisováním nebo umisťováním investičních nástrojů. 

 

 V uvedených ustanoveních si v prvních dvou případech lze všimnout, že daná 

investiční služba je totožná, přičemž jediným rozdílným kritériem je závazek upsání. 

Pokud je přítomen závazek upsání, banka se dostává do pozice ručitele a jedná se o 

ručitelský emisní obchod, v němž se zavazuje obstarat upsání cenných papírů 

emitenta. Dle mého názoru není formulace této investiční služby správná a k tomuto 

názoru mě vede spojka „nebo“ ve větě:  „upisování nebo umisťování se závazkem...“ 

Docházím k závěru, že tato formulace znamená jedno či druhé, nikoliv obojí výše 

uvedené a to je po právní stránce problematické. Pokud se banka závazkem uváže jen 

k upsání cenných papírů a nikoliv k jejich další distribuci na trhu, změní se její 

postavení a sama se stane investorem, tím ale nebude v takovém případě investičním 

zprostředkovatelem v dané emisi a situace je nejasná. De lege ferenda bych uvítala 

korekci zákonného znění buď nahrazením spojky „nebo“ spojkou „a zároveň“, nebo 

doplnění zákonného ustanovení tak, aby bylo jasné, že banka i v tomto případě zůstává 

v pozici zprostředkovatele. Pokud toto zákonodárce nezamýšlel, pak dle mého banka 

přebírá celou emisi na vlastní riziko i účet, což je z jednoho úhlu pohledu výnosné 

(banka není vyplacená z emisního kurzu, nýbrž z prodeje celé emise), ale také je to 

riziková transakce, neboť banka přebírá celé riziko, že emise nebude rozprodaná, 

přičemž  povinnost vyplatit  emitenta při převzetí dané emise zůstává, ačkoliv 

emitované cenné papíry setrvávají nadále v portfoliu banky.  
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 Z hlediska soukromoprávního je tato investiční služba ošetřena smluvně. 

Doposud se úprava řídila zákonem o cenných papírech135 a ustanovením o obstarání 

koupě a prodeje cenných papírů. Tento zákon byl po rekodifikaci soukromého práva 

zrušen. Nově nalezneme její úpravu v NOZ, který ale smlouvy o cenných papírech 

samostatně nevymezuje a pro obstaravatelské smlouvy se užijí obecná ustanovení 

smluv příkazního typu. Smluvním aspektům se tato práce nevěnuje neboť jde o ryze 

soukromoprávní oblast.  

 

 Druhá investiční služba, jejímž základem je umisťování investičních nástrojů 

bez závazku jejich upsání staví banku již standardním způsobem do role finančního 

zprostředkovatele, jehož hlavním úkolem je hledání zájemců o emitované cenné 

papíry. Jedná se o bezrizikový obchod a ačkoliv banka tuto operaci provede vlastním 

jménem, jde na účet klienta a banka je vyplacena z emisního kurzu a nenese riziko 

případného neúspěchu v rozprodávání dané emise.  Třetí oblastí je kategorie služeb 

souvisejících s upisováním nebo umisťováním investičních nástrojů, řazena mezi 

doplňkovými investičními službami. Jedná se především o služby, které jsou s emisí 

spojeny, ale nejde o bankovní obchod. Do této kategorie spadají zejména doplňkové 

služby administrativního charakteru, právní poradenství, atd.   

 

 Samotná alokace cenných papírů na trhu může probíhat dvojí formou136: 

 

• umístění formou veřejné nabídky, tedy širšímu okruhu investorů 

• umístění formou soukromé- neveřejné nabídky, kde je nabízení cenných papírů 

limitováno na vybrané, často velké institucionální investory 

 

 Český právní řád definuje veřejnou nabídku v ustanovení §34 odst. 1 ZPKT, 

když ji vymezuje jako „jakékoliv sdělení širšímu okruhu osob obsahující informace o 

nabízených investičních cenných papírech a podmínkách pro jejich nabytí, které jsou 

dostatečné k tomu, aby investor učinil rozhodnutí koupit nebo upsat tyto investiční 

cenné papíry.“  V případě veřejné nabídky cenných papírů je regulace odvětví silnější 
                                                
135	  Zákon č. 591/2004 Sb., o cenných papírech (zrušen rekodifikací a nahrazen z dílčí části NOZ) 
136	  DVOŘÁK, Petr. Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty. 1.vyd. Praha: Linde, 1999, 475 s. 
ISBN 80-720-1141-3., s.593	  
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v zájmu ochrany investorů samotných, neboť se jedná o oslovení širokého spektra 

investorů včetně neprofesionálů bez zkušeností.  V případě uzavřené emise jde o 

oslovení vybraných konkrétních investorů, jimž jsou cenné papíry nabízeny adresně. 

Často jde o profesionály a velké institucionální investory, u nichž je předpoklad 

znalosti investičního prostředí a není proto nutné tento typ emise příliš regulovat. 

Cenné papíry jsou pak po celou dobu jejich životnosti v portfoliu soukromých 

investorů a tak není třeba získání povolení k veřejnému obchodování. Tento druh 

emise je také méně nákladný, což je kompenzováno větší rizikovostí uzavřených 

emisí. Rizika  jsou ale v tomto případě vyvážena vyššími výnosy.  

 

 Podmínky emise se staly taktéž předmětem rekodifikace a nově jsou obsaženy 

v obecných ustanoveních v NOZ v díle čtvrtém, jenž se věnuje cenným papírům. 

Konkrétně se jedná o ustanovení §519 a násl. NOZ, které má povahu lex generalis ve 

vztahu k ZPKT jakožto lex specialis. Z uvedených změn je patrná snaha zákonodárce 

o rozlišování pojmu „emise cenného papíru“ a „vydání cenného papíru“, o čemž 

svědčí existence samostatného ustanovení §519 NOZ nazvané „emise cenných 

papírů“, a druhého ustanovení §520 NOZ, jenž je uvozeno nadpisem „vydání cenného 

papíru“. Dochází tedy ke zpřehlednění dosavadní právní úpravy, v níž se nově 

pojmem emise rozumí formální datum, kdy může k vydání dojít a pod pojmem vydání 

cenného papíru se nově rozumí den, kde je cenný papír vydán a stane se majetkem 

prvního nabyvatele. Ustanovení §519 odst. 1 NOZ tedy přejímá z §5 odst. 1 zákona č. 

591/1992 Sb., o cenných papírech (dále jen „ZCP“) jeho druhou a třetí větu a 

v odstavci druhém upravuje emisní podmínky, které mohou či musí být s cenným 

papírem vydány. 137  Termín emise bude dále používán v souvislosti s vydáváním 

souboru zastupitelných CP a datum emise bude stejné na všech takto vydaných 

cenných papírech bez ohledu na to, ke kterému datu se stanou tyto CP součástí 

majetku138 prvního nabyvatele. Druhý odstavec citovaného ustanovení je převzetím §8 

DLUHZ, když stanoví, že „emisní podmínky vymezují práva a povinnosti emitenta a 

vlastníků cenných papírů, jakož i podrobnější údaje o emisi“. Dle mého názoru jde o 
                                                
137	  ELIÁŠ, Karel. Nový občanský zákoník: s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 1. vyd. 
Ostrava: Sagit, 2012. ISBN 978-80-7208-922-2., s. 240	  
138 O majetku hovoří zákonodárce záměrně, neboť cenný papír může být vydán i v případě, že nebyly 
dodrženy náležitosti postupu při vydávání CP a stejně tak v případech, kdy se cenný papír nestane 
vlastnictvím prvního nabyvatele 
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velmi široké vymezení emisních podmínek, pod něž je nově možné zařadit cokoliv- 

tedy jakýkoliv dokument, který splní zákonné znaky a bude vymezovat práva a 

povinnosti emitenta a vlastníků cenných papírů, což činí ale například i stanovy či 

společenská smlouva a jmenované dokumenty bude tedy možno zařazovat mezi 

emisní podmínky především v emisi akcií jakožto účastnických cenných papírů. 

 

a) Přípravná fáze emise 

 

 Přípravná fáze emise je fází, která se koná ještě dříve, než je konání emise 

vyhlášeno veřejně. Při volbě druhu emise a četnosti, s jakou jsou banky k jejímu 

provedení vybírány, mají bankovní instituce nespornou výhodu. Jakkoliv je dobré 

jméno banky pro hledání investorů důležité, ještě důležitější jsou její zkušenosti 

z oblasti realizace emise. To je pro úspěšnost emise také zásadní. Základní rámec 

přípravné fáze určuje klient banky, který musí bance na pozici finančního 

zprostředkovatele sdělit své požadavky, tzn.: stanovit parametry emitovaných cenných 

papírů či způsob emise. Jen na základě konkrétně stanovených požadavků je možno 

rozhodnout o velikosti emise, formě cenných papírů a výši či formě výnosu, splatnosti, 

návrhu harmonogramu emise, měnové denominaci a způsobu umístění na trh.139 V této 

fázi také dochází k upřesnění představ klienta a banky. Taktéž je domlouván 

marketing a prezentace potencionálním investorům, jednotlivé kroky emise, stanoví se 

časový rámec dané emise a rozdělí se úkoly. Pokud jde o menší objem emise, 

uskuteční ji jen jediný zprostředkovatel. Jedná-li se komplexní operaci a 

zprostředkování se týká velké emise, je sestavováno emisní konsorcium až z několika 

desítek bank140 a jejich postavení v rámci konsorcia může být rozdílné.  Počátkem 

stále zůstává ale rozhodnutí emitenta-společnosti cenné papíry upsat. Je tedy úkolem 

banky jako zprostředkovatele provést důkladné due dilligence emitenta, analyzovat 

jeho obchodní strategii a pozici jak ekonomickou tak obchodní, včetně posouzení rizik 

a analýzy prostředí, v němž emitent podniká. Závěrem banka ocení daného emitenta a 

začne připravovat potřebnou dokumentaci.  Přípravná fáze by měla být co nejkratší, 

neboť podmínky na trhu se mění velmi rychle. 
                                                
139	  DVOŘÁK, Petr. Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty. 1.vyd. Praha: Linde, 1999, 475 s. 
ISBN 80-720-1141-3, s. 592 
140	  Tamtéž, s. 592	  
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b) Umisťování emitovaných cenných papírů na trh 

 

 Emitentem zvolená banka plní funkci manažera emise, s nímž emitent uzavírá 

emisní smlouvu a který také oznámí emisi veřejně. Zákonnou povinností dle dikce §35 

odst. 1 ZPKT je uveřejnění prospektu, a to nejpozději v okamžiku veřejné nabídky. 

Prospekt je klíčovým dokumentem emise, jehož náležitosti nalezneme v §36 a násl. 

ZPKT. Uveřejnění prospektu je důležité proto, že cenné papíry jsou nabízeny veřejně 

širokému okruhu investorů a ti potřebují k učinění investičních rozhodnutí relevantní 

informace. Prospekt obsahuje informace o emitentovi a je schvalován orgánem 

dohledu dle dikce §36c ZPKT, jímž je v České republice ČNB. Náležitosti prospektu 

podléhají harmonizaci, konkrétně  směrnici o prospektu141 a nařízení Komise č. 

809/2004/ES142, přičemž obě normy byly transponovány do ZPKT.  Prospekt obsahuje 

především údaje týkající se povahy emitenta a cenných papírů, jež jsou veřejně 

nabízeny nebo ohledně nichž je žádáno o přijetí k obchodování na evropském 

regulovaném trhu a které jsou nezbytné pro investory k zasvěcenému posouzení 

nabízeného cenného papíru a práv s ním spojených, majetku a závazků, finanční 

situace, výkazu zisku a ztrát, budoucího podnikání emitenta a případně třetí osoby 

zaručující se za splacení cenných papírů. Dle ZPKT musí být „prospekt formulován 

srozumitelně a  to způsobem, který umožňuje snadnou analýzu“. 143  Za prospekt 

odpovídá osoba, jenž ho vyhotovila a pokud vyhotovilo prospekt více osob, odpovídá 

za obsah prospektu každá z nich.  

 

 Prospekt schvaluje ČNB a musí být uveřejněn dle dikce §36h „způsobem 

umožňujícím dálkový přístup na internetových stránkách emitenta a obchodníka 

s cennými papíry, pokud cenné papíry umisťuje nebo prodává; v alespoň jednom 

                                                
141	  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES ze 4.listopadu o prospektu, který má být 
zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenného papíru k obchodování.  
142	  Jde o prováděcí nařízení vydané ke směrnici č. 2003/71/ES a dotýká se údajů obsažených 
v prospektu a šíření prospektu.	  	  
143	  Ustanovení §36 odst. 1 ZPKT	  
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celostátně distribuovaném deníku; v podobě brožury bezplatně dostupné veřejnosti 

v sídle  a provozovně organizátora regulovaného trhu, na němž mají být CP přijaté 

k obchodování, nebo v sídle a provozovně obchodníků s CP, kteří dané CP prodávají; 

dále na internetových stránkách organizátora regulovaného trhu a na internetových 

stránkách nabízejícího, je-li jím jiná osoba než emitent“. ČNB má také pravomoc 

prospekt zúžit, a to dle ustanovení §36e ZPKT ve stanovených případech. Těmi je 

například situace, kdy by uveřejnění určitých informací bylo v rozporu s veřejným 

zájmem nebo v případech, kdy stanovené informace nejsou podstatné či by poškodily 

zájmy emitenta. Jestliže dojde ještě před přijetím cenných papírů k obchodování 

k podstatné změně ve skutečnostech uveřejněných v prospektu, je nutné zpracovat 

dodatek k prospektu dle §36j ZPKT, který taktéž podléhá schvalovacímu procesu 

ČNB.  Emise musí být registrovaná u dohledového orgánu.  

 

 Pro obchodování na veřejném trhu je  nutná registrace emitovaných cenných 

papírů u organizátora regulovaného trhu, což taktéž zajištuje banka jako investiční 

zprostředkovatel. „Jen registrované cenné papíry, kterým bylo přiděleno identifikační 

číslo je možné přijmout k obchodování na regulovaném trhu.“144 Nejprve je nutno 

zabezpečit přijetí cenného papíru k obchodování na burze a poté jsou nabízeny 

investorům k prodeji. Banka tedy plní funkci kotačního agenta, který zajišťuje kotaci 

na burze.  

 

 Další částí alokace cenných papírů je tzv.: roadshow, tedy marketingová 

prezentace, kterou pořádá manažer emise. Jedná se o setkání s investory často ve 

formě prezentací, v jejichž rámci se zjišťuje, jakou částku při jakém množství jsou 

investoři ochotni akceptovat, což pomáhá k určení emisního kurzu i objemu emise. 

Emisní kurz i objem emise finálně dojedná manažer emise s emitentem. Banka také 

plní funkci centrálního depozitáře, neboť jsou u ní cenné papíry uloženy a je povinna 

vést evidenci jejich vlastníků, přičemž podrobnosti jsou stanoveny ZPKT a 

vyhláškou145 ČNB o způsobu vedení samostatné evidence investičních nástrojů. Jde o 

                                                
144	  §56 ZPKT odst.2 
145	  Vyhláška ČNB č. 58/ 2006 Sb., o způsobu vedení samostatné evidence investičních nástrojů a 
evidence navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů 
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levnější variantu než v případě, že by evidenci vedl Centrální depozitář.146  Následuje 

umístění emitovaných cenných papírů na primárním trhu.147 

 

c) Fáze post- emisní 

 

 Po umístění emitovaných cenných papírů na primární trh je ještě nutné 

stabilizovat tržní hodnotu umístěného cenného papíru, neboť pro celkový úspěch 

emise je důležité, jak se hodnota investičního nástroje vyvíjí po primárním umístění 

emitovaných CP. Taktéž je důležitá likvidita CP. Banka se tedy ocitne v pozici tvůrce 

trhu, který v zajištění stabilní ceny finančního nástroje provádí intervenční nákupy a 

prodeje daného cenného papíru.148  

 

 

5. 2. 2. Obstarávání obchodování na kapitálových trzích 
 

 Zatímco emisní obchody realizují banky na primárních trzích, k obchodování 

s cennými papíry dochází na sekundárním trhu. K těmto obchodům může docházet i 

přímo především v případech, kdy investor provádí transakce bez pomoci investičního 

zprostředkovatele, nicméně častější praktikou je využívání služeb bank ke 

zprostředkování nákupu či prodeje cenných papírů. Takové obchody jsou hlavní 

investiční službou dle ustanovení §4 odst.2 písm. a) ZPKT přijímání a předávání 

pokynů týkajících se investičních nástrojů a také dle §4 odst.2. písm. b) ZPKT 

provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníka. Banky provádí 

realizaci těchto transakcí na základě pokynů klienta, které musí být bance včas sděleny 

stanoveným způsobem. Jedná se o investiční obchody na cizí účet. Legislativně 

připuštěny jsou ale i obchody na účet banky samotné, v takovém případě je 

                                                
146	  PLÍVA, Stanislav, Štefan ELEK, Petr LIŠKA a Karel MAREK. Bankovní obchody. Vyd. 1. Praha: 
ASPI, 2009, 220 s. ISBN 978-807-3574-338, s.131	  
147	  Primárním trhem je nutno rozumět trh, kde jsou emitované cenné papíry poprvé nabídnuty 
k odkupu a  na němž tedy dochází k IPO (initial public offering = uvedení nové emise na burzu). 
Primární trh je nutno odlišovat od sekundárního trhu, na němž se po vydání cenných papírů s těmito 
obchoduje mezi těmi, kteří CP vlastní a požadují hotovost, a také těmi, kteří CP chtějí vlastnit a mít 
zisky z dividend.	  
148	  DVOŘÁK, Petr. Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty. 1.vyd. Praha: Linde, 1999, 475 s. 
ISBN 80-720-1141-3., s. 596 
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relevantním ustanovením §4 odst.2 písm. c) ZPKT. V případě, že jde o investiční 

obchod na účet banky nakoupí daná banka určitý objem cenných papírů společností, 

firem či vládních institucí, které tak získá do svého portfolia a diverzifikuje tím svá 

aktiva. Tyto obchody, jakkoliv jsou pro samotné investující banky rizikové, jsou 

běžnou praktikou všech investičních bank na světě a jsou motivovány ziskem. Banka 

se tak ocitá v pozici investora a její rozhodování o provedení transakce je ovlivňováno 

mnoha faktory, přičemž jako přední kritéria rozhodování by měla zahrnout velikost 

rizik spojených s danou transakcí, dále míru výnosu investice i likviditu149 prováděné 

transakce. 

 

a) Obchody na cizí účet 

 

 Pokud banky obstarávají nákup a prodej cenných papírů na účet klienta, je 

v takovém případě relevantní, jaké pokyny obdrží. Nejběžnějšími pokyny150 jsou: 

 

• údaje o ceně- takové příkazy ukládají maximální cenu nákupu a minimální cenu 

prodeje investičního instrumentu, přičemž povinností banky je prodat cenný 

papír za vyšší než uloženou cenu, je-li to možné a naopak koupit cenný papír 

za nejnižší možnou cenu, i přesto, že taková nebyla uvedená v pokynu klienta 

banky 

• údaje o platnosti příkazu – tento údaj určuje časový úsek, po jehož dobu je 

pokyn klienta platný a v případech, kdy se nepodaří obchod provést ve 

stanovené časovém úseku, pokyn pozbývá platnosti; platí přitom, že není-li 

příkaz časově limitován na dobu určitou, zůstává v platnosti až do odvolání 

pokynu klientem  

• údaje o objemu- stanovuje, v jakém množství a objemu má banka jako 

investiční zprostředkovatel cenné papíry nakoupit, přičemž je připuštěna 

limitace obchodů ve smyslu „všechno nebo nic“ a tedy možnost vázat prodej a 

                                                
149	  Likvidita vyjadřuje, jak rychle je možné investici přeměnit zpět na hotovost, přičemž platí, že čím 
více likvidní aktiva máme, tím nižší výnos se dá očekávat. 
150	  DVOŘÁK, Petr. Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty. 1.vyd. Praha: Linde, 1999, 475 s. 
ISBN 80-720-1141-3., s. 597 
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nákup cenných papírů na odprodej/odkup všeho; pokud to nebude možné, 

nebude povoleno prodat nic 

 

 Pokud má klient zájem prodat cenný papír, je ze strany banky často vyžadováno, 

aby složil zálohu na předpokládanou cenu transakce předem, včetně úhrady poplatků. 

Pokud má klient banky zájem cenné papíry prodat, je nutné, aby bance umožnil 

dispozici s cenným papírem. Pokud jsou tedy cenné papíry evidovány v Centrálním 

depozitáři formou zaknihovaných CP, musí mu klient dát pokyn k deblokaci cenných 

papírů ve prospěch banky.151 V případě listinné podoby CP stačí takové cenné papíry 

bance jen fyzicky odevzdat. V případě, že klient nasměruje pokyn k deblokaci 

cenných papírů Centrálnímu depozitáři, není s nimi oprávněn dále nakládat a veškeré 

dispoziční služby vykonává nadále zprostředkovatelská banka. Toto ošetření je 

důležité pro případ, kdy by klient odblokoval cenné papíry ve prospěch banky, ta by je 

umístila na trhu, ale klient by mezitím cenné papíry odkázal jinému zprostředkovateli 

a tím by způsobil první pověřené bance ztrátu. Pro tento typ investičních obchodů na 

cizí účet se dříve uzavírala komisionářská smlouva dle obchodního zákoníku, jenž byl 

rekodifikací zrušen a úprava se přesunula do NOZ do sekce smluv příkazního typu.  

 

 Úprava původní komisionářské smlouvy byla s drobnými odchylkami převzata a 

nově pojmenovaná jako Komise, jejíž úpravu nalezneme v  ustanovením § 2455 a 

násl. NOZ. Jelikož v rámci výkonu investičních služeb vystupuje banka jako 

obchodník s cennými papíry, je i zde povinna vykonávat dané obchody s odbornou 

péčí uloženou dikcí § 11a ZPKT. V souvislosti s prodejem a nákupem CP jde o to, aby 

banka uskutečnila nákup a prodej CP za nejlepší možnou cenu. K tomuto účelu má 

banka zpracovaná pravidla, jak dosahovat nejlepších výsledků při provádění 

klientských pokynů. Tyto bance ukládají povinnost v případě provádění pokynů 

klienta informovat klienta o faktu, že nebude moci provést pokyn za nejvýhodnějších 

podmínek, pokud by takový zadaný pokyn byl pro klienta ztrátový. Banka v pozici 

obchodníka s cennými papíry  musí o svých pravidlech provádění klientských pokynů 

informovat zákazníky a získat souhlas s těmito pravidly. V případě, že by klient 

                                                
151	  PLÍVA, Stanislav, Štefan ELEK, Petr LIŠKA a Karel MAREK. Bankovní obchody. Vyd. 1. Praha: 
ASPI, 2009, 220 s. ISBN 978-807-3574-338, s. 136	  



	   97	  

nesouhlasil s provedením pokynu, obchodník s cennými papíry nemůže poskytnout 

investiční službu.  

 

b) Obchody na vlastní účet banky 

 

 Dle dikce § 4 odst.2 písm. c) je banka oprávněna obchodovat s investičními 

nástroji na vlastní účet, přičemž §19a BankZ upřesňuje podmínky takových transakcí. 

V prvé řadě je nutné brát v úvahu rizikovost této kategorie, neboť špatná investiční 

strategie banky v oblasti obchodování na vlastní účet ji může dovést k pádu. 

Převážnou motivací k těmto obchodům je snaha získat výnosy z dividend, nicméně 

nezanedbatelným hnacím motorem je i nabytí majetkové účasti ve společnostech, 

jejichž akcie banka získá. I zde je skryté riziko, neboť provázanost s majetkovou 

podstatou klienta bude v případě jeho bankrotu citlivou ztrátou i pro samotnou banku. 

Banka především spekuluje, neboť dividendy jsou závislé na vývoji kurzu držených 

investičních CP. V případě, že banka nakoupí dlužnické cenné papíry152 např. státních 

institucí získá tím kvalitní zdroj rezerv do budoucna, současně diverzifikuje riziko 

banky a má příznivý vliv na likviditu samotné banky. Ustanovení § 19a BankZ ukládá 

bankám povinnost jednat o odbornou péčí v případech obchodování s cennými papíry 

na vlastní účet, jež jsou banky oprávněné vykonávat „pouze za nejvýhodnějších 

podmínek“. 

  

  O tom, zda je požadavek na tomto místě smysluplný se vedou debaty 

s převahou argumentů, že nikoliv, což je odůvodněno souvislostí požadavku odborné 

péče na případy, kdy je jedna osoba povinovaná druhé osobě. 153 Myslím si, že 

požadavek odborné péče se nesmí vztahovat jen na situace, kdy je jedna osoba 

odpovědna druhé. Jde o neurčitý právní pojem, pod jehož vágní formulaci v §11a 

ZPKT je možno zařadit prakticky cokoliv, přičemž v primárním ohledu jde  o ochranu 

investující veřejnosti, s jejímiž vklady banka obchoduje a tyto pak investuje. Dle mého 

názoru je požadavek odborné péče kladený na banku při obchodování s CP na vlastní 

účet adekvátním požadavkem a na zmíněnou činnost bank se hodí.  
                                                
152	  Především dluhopisy dle DLUHZ	  
153	  PIHERA, Vlastimil, Aleš SMUTNÝ a Pavel SÝKORA. Zákon o bankách: komentář. 1.vydání. 
Praha: C.H.Beck, 2011. ISBN 978-80-7400-389-9, s. 182 
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5. 2. 3. Depotní obchody 
 

 Tento druh investičních obchodů zahrnuje četné formy úschovy a správy 

cenných papírů, jež se od sebe odlišují rozsahem služeb, v jakém investiční banka 

depotní obchody pro své klienty vykonává. Tyto obchody patří do oblasti tzv.: custody 

služeb a banka v jejich rámci drží a spravuje investiční papíry svých zákazníků.154 

Velkou roli hraje i fakt, zda jde o cenný papír listinný či zaknihovaný. Do kategorie 

depotních obchodů zahrnujeme úschovu cenných papírů, správu cenných papírů, 

uložení cenných papírů a obhospodařování cenných papírů bankou. 

 

a) Úschova cenných papírů 

 

 Dle ZPKT je úschova cenných papírů doplňkovou investiční službou dle §4 

odst.3 písm. a) úschova a správa investičních nástrojů včetně souvisejících služeb. 

Existence možnosti předat investiční nástroj do úschovy bance je spolehlivým 

nástrojem ochrany daného institutu. Banka v pozici schovatele převezme listinný 

investiční nástroj do úschovy, má povinnost jej pečlivě opatrovat a po uplynutí 

stanovené doby vrátit klientovi. Úschova CP může být samostatná či hromadná. Při 

samostatné úschově banka uloží investiční nástroje jednoho klienta odděleně od 

nástrojů ostatních klientů, a pokud klient požádá o vrácení svých investičních nástrojů, 

je povinna vydat mu tentýž listinný CP, který klient bance do úschovy poskytnul. 

Hromadná úschova je využívána pro případy zastupitelných CP a uschovatel nemá 

právo na vrácení téhož listinného CP. 

 

b) Správa cenných papírů 

 

 Správa cenných papírů je taktéž doplňkovou investiční službou dle §4 odst.3 

písm. a) úschova a správa investičních nástrojů včetně souvisejících služeb, jejíž 

                                                
154	  PLÍVA, Stanislav, Štefan ELEK, Petr LIŠKA a Karel MAREK. Bankovní obchody. Vyd. 1. Praha: 
ASPI, 2009, 220 s. ISBN 978-807-3574-338, s. 140	  
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právní podstatou je  povinnost banky činit po stanovenou dobu veškeré právní úkony, 

které jsou nutné k zachování práv spojených s cenným papírem.155 Vlastník cenného 

papíru vyplácí bance za provedené úkony úplatu. Má-li banka vykonávat práva 

spojená s CP, musí vlastník CP nechat jako správce zapsat banku na svém účtu 

vlastníka v evidenci Centrálního depozitáře.   

 

c) Uložení cenných papírů 

 

 Při uložení cenných papírů jsou zkombinovány prvky správy a úschovy cenných 

papírů, doplňkových investičních služeb dle §4 odst. 3 písm. a) ZPKT. Její podstatu 

tvoří převzetí cenného papíru klienta do úschovy banky a banka je v roli opatrovatele, 

jenž cenný papír uloží a po určitou dobu spravuje. Klient banky platí bance za 

poskytnuté služby předem stanovenou úplatu. 

 

d) Obhospodařování cenných papírů 

 

 Dle ZPKT jde o hlavní investiční službu určenou dikcí §4 odst.2. písm. d) 

obhospodařování majetku zákazníka v případě, že je jeho součástí investiční nástroj. 

Samotné obhospodařování CP probíhá na základě volné úvahy v rámci smluvního 

ujednání. Podstatou této investiční služby je, že banka nakupuje a prodává investiční 

nástroje za účelem co největšího zhodnocení majetku klienta.156 Ačkoliv zákonná 

dikce užívá sousloví „dle volné úvahy“, mám za to, že banka musí jednat na základě 

investiční strategie, která byla předem s klientem dohodnuta. Obhospodařovatel, tedy 

banka v pozici obchodníka s CP, je povinna zajišťovat primární upsání cenných 

papírů, koupi a nabytí CP ze strany investorů a pokud nejsou tyto služby zákazníkem 

limitované, spadá do nich i úschova a správa svěřených investičních nástrojů.157 

VýVyhl stanoví detailněji i informační povinnost bank- obhospodařovatelů vůči svým 

                                                
155	  DVOŘÁK, Petr. Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty. 1.vyd. Praha: Linde, 1999, 475 s. 
ISBN 80-720-1141-3., s. 600 
156	  PLÍVA, Stanislav, Štefan ELEK, Petr LIŠKA a Karel MAREK. Bankovní obchody. Vyd. 1. Praha: 
ASPI, 2009, 220 s. ISBN 978-807-3574-338, s. 144	  
157	  Tamtéž, s. 145	  
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klientům, kdy alespoň jednou ročně je banka povinna informovat klienta o stavu jeho 

peněžních prostředků a investičních nástrojů.  
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Závěr 
 

 
 Cílem mé diplomové práce bylo představit problematiku investičního 

bankovnictví jako celku a poskytnout zájemcům určité vodítko k objasnění aktivit 

investičních bank, což v rozsahem limitované práci, jakou diplomové práce bývají, 

není jednoduchá záležitost. Snažila jsem se, aby činnost, vnitřní struktura, hlavní 

obsah činnosti investičních bank i náplň pojmu investičního bankovnictví byly 

demystifikovány v právním i ekonomicko-teoretickém slova smyslu.  

 

Z kontextu diplomové práce si lze povšimnout, jak široký záběr investiční 

bankovnictví zaujímá a jak důležitá je úspěšná podnikatelská činnost bank na 

kapitálovém trhu pro státní ekonomiku. Také jsem se snažila především v druhé 

kapitole obsahující rozbor finanční krize detailně poukázat na důsledky, které 

nastanou v případě, vymkne-li se systém kontrole.  

 

Dalším faktorem, jenž jsem považovala za důležité v práci nastínit, jsou rizika 

spojená s nedostatečnou regulací investičních služeb bank, jejímž výsledkem bývají a 

zatím vždy byly rizikové spekulace na trzích finančních nástrojů. V návaznosti na 

tento fakt jsem rozebrala otázku dohledu a regulace ve čtvrté kapitole a z části v 

kapitole páté, jejichž dílčím závěrem je důraz na stupňovitost oblasti regulace a na 

požadavek, aby kontrola regulátora z bezpečnostních důvodů začínala již před 

vstupem do odvětví. Důvod, proč je regulace investiční oblasti tak zásadní, leží ve 

specifické povaze investičních bank, které při své činnosti hospodaří především 

s cizím kapitálem. Primárním úkolem, kterého musí být dosaženo pro úspěšnost 

činnosti investičních bank je zajištění dostatečné ochrany investorů a transparentnosti 

zmíněného odvětví. O tento cíl se česká legislativa snaží v širokém spektru právních 

norem počínajících již v samotné Ústavě ČR, jejíž hlava šestá zakotvuje existenci 

ČNB jako ústřední banky státu. ČNB je zároveň v pozici regulátora činnosti bank 

licencovaných k poskytování investičních služeb dle ZPKT.  

 

Oblast investičního bankovnictví je dále předmětem zákonných i 

podzákonných právních norem, což orientaci v tématu neusnadňuje, ba naopak přináší 
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určité mezery, na něž jsem se v textu snažila poukázat. Zajištění investičního 

bankovnictví právními instrumenty považuji za zásadní faktor, od něhož se odvíjí 

úspěšnost odvětví. 

 

 Na tomto místě bych také ráda shrnula své hlavní výstupy, které považuji za 

důležité, přičemž výčtem limitovaného okruhu zvolených vyjádření nikterak nesnižuji 

význam těch ostatních, v textu uvedených. 

 

   Během analyzování tématu investičního bankovnictví jsem dospěla k následujícím 

    závěrům: 

• Hlavním problémem české právní úpravy zvoleného tématu shledávám 

absentující definici investičních činností bank, jenž by jasně vymezovala 

obsah investičních obchodů. Paradoxní je, že tuto definici právní řád 

obsahoval v původním znění BankZ a jeho ustanovení §19b odst. 4, které 

bylo v rámci harmonizace právního řádu vypuštěno, avšak nenahrazeno. 

Náhradou se mělo stát ustanovení §4 ZPKT s výčtem investičních služeb, 

jež dle mého názoru není kvalifikovanou náhradou předchozího 

ustanovení §19b odst. 4 BankZ. Myslím si také, že dané ustanovení navíc 

obsahuje chybnou formulaci v případě definice investiční služby v dikci 

§4 odst. 2 písm. h) upisování nebo umisťování investičních nástrojů se 

závazkem jejich upsání; kde shledávám problematickou spojku „nebo“. 

Pokud by totiž banka vykonávala jen jednu nebo druhou část investiční 

služby (k tomuto závěru mě vede právě zákonodárcem použitá spojka 

„nebo“), a nikoliv obě uvedené služby, tak by banka v případě pouhého 

upsání investičních nástrojů nestála na pozici zprostředkovatele, nýbrž 

samotného investora, pokud by neumístila emitované cenné papíry na 

primární trh. De lege ferenda by měla být korigována slovní formulace a 

nahrazena spojka „nebo“ výrazem „a zároveň“, případně by mělo být 

přijato výkladové ustanovení, jenž by vyjasňovalo pozici banky 

v případě, že emitované cenné papíry na primární trh neumístí. Pokud 

ale bylo dané ustanovení záměrem zákonodárce tak, jak je formulováno, 

pak dle mého banka přebírá celou emisi na vlastní riziko i účet, což je 
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z jednoho úhlu pohledu výnosné (banka není vyplacená z emisního 

kurzu, nýbrž z prodeje celé emise), ale také je to riziková transakce, 

neboť banka přebírá celé riziko, že emise nebude rozprodaná, přičemž  

povinnost vyplatit emitenta při převzetí dané emise zůstává, ačkoliv 

emitované cenné papíry setrvávají nadále neprodané v portfoliu banky. 

 

• Považuji za správné, že bankovní služby mohou v ČR poskytovat jen 
licencované subjekty, jejichž regulace začíná licenčním řízením u ČNB 

ještě před vstupem do odvětví. Zvláště v oblasti bank, jejímž specifikem 

je skutečnost, že tyto instituce hospodaří s cizími svěřenými zdroji, 

potřebuje bankovní sféra základní regulatorní pravidla. Lze ale 

spekulovat nad efektivností zákonných požadavků. Jako příklad uvádím 

dikci §4 odst.5 písm. a) obsahující požadavek na nezávadný původ 

kapitálu. Nejenže je formulace „nezávadný původ kapitálu“ dosti vágní a 
neurčitá, tento požadavek je dle mého názoru v určitých případech také 

těžko prokazatelný v procesu dokazování, a to zvlášť v případech těch 

bank, kde struktura akcionářů je značně roztříštěná. Počet akcionářů 
akciové společnosti není zákonem limitován a uvědomíme-li si, že 

jednotlivých akcionářů může být i několik tisíc, lze si jen těžko 

představit, že ČNB bude provádět u každého z nich kontrolu a zjišťovat, 
zda své jmění, investované do akcií, získali řádným způsobem. De lege 

ferenda bych omezila počet osob, které budou v licenčním řízení povinné 

prokazovat původ nabytých prostředků pouze na subjekty s určitým, 

např. procentuálně vymezeným podílem v upsaných akciích žadatelské 

banky. 
 

• Dalším sporným bodem je nová definice emisních podmínek v ustanovení 

§ 519 odst. 1 NOZ,  jenž zní.: „emisní podmínky vymezují práva a 

povinnosti emitenta a vlastníků cenných papírů, jakož i podrobnější údaje o 

emisi“. Dle mého názoru jde o velmi široké vymezení emisních 

podmínek, pod něž je nově možné zařadit cokoliv- tedy jakýkoliv 

dokument, který splní zákonné znaky a bude vymezovat práva a 
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povinnosti emitenta a vlastníků cenných papírů, což činí ale například i 

stanovy či společenská smlouva a jmenované dokumenty bude tedy 

možno nově zahrnovat mezi emisní podmínky především v emisi akcií 

jakožto účastnických cenných papírů. 

 

• Jako pozitivní shledávám novou úpravu v ustanovení §520 NOZ, na 

základě něhož je nově rozlišováno datum, kdy může k vydání dojít; a pod 

pojmem vydání cenného papíru se nově rozumí den, kde je cenný papír 

vydán a stane se majetkem prvního nabyvatele. Ustanovení §519 odst. 1 

NOZ tedy přejímá z §5 odst. 1 ZCP jeho druhou a třetí větu a v odstavci 

druhém upravuje emisní podmínky, které mohou či musí být s cenným 

papírem vydány. Termín emise bude dále používán v souvislosti 

s vydáváním souboru zastupitelných CP a datum emise bude stejné na 

všech takto vydaných cenných papírech bez ohledu na to, ke kterému 

datu se stanou tyto CP součástí majetku prvního nabyvatele. Zde 

bezesporu dochází ke zpřehlednění dosavadní právní úpravy. 

 

•      Spekulativní ustanovení § 19a BankZ, jenž ukládá bankám povinnost 

jednat o odbornou péčí v případech obchodování s cennými papíry na 

vlastní účet, které dovoluje bankám oprávněně tyto obchody vykonávat 

„pouze za nejvýhodnějších podmínek“ shledávám jako adekvátní, i přesto, 

že o smysluplnosti uvedené dikce probíhají debaty s převahou 

negativních argumentů. Tento závěr je odůvodňován souvislostí 

požadavku odborné péče na  případy, kdy je jedna osoba povinovaná 

druhé osobě. Myslím si, že požadavek odborné péče nelze vztahovat jen 

na situace, kdy je jedna osoba odpovědna druhé. Jde o neurčitý právní 

pojem, pod jehož vágní formulaci v §11a ZPKT je možno zařadit 

prakticky cokoliv, přičemž v primárním ohledu jde o ochranu investující 

veřejnosti, s jejímiž vklady banka obchoduje a tyto pak investuje. Dle 

mého názoru je požadavek odborné péče kladený na banku při 

obchodování s CP na vlastní účet adekvátním požadavkem a na 

zmíněnou činnost bank se hodí.  
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• Domnívám se, že právní úprava předchozího souhlasu ČNB s výkonem 

funkce vedoucí osoby dle dikce §10 odst.2 písm. b) ZPKT není 

dostatečná, když uvádí, že ČNB udělí souhlas osobě, u níž výkonu funkce 

nebrání „její profesní, podnikatelská nebo jiná obdobná činnost, zejména 

činnost u osoby s obdobným předmětem podnikání“. Jde o neurčitou 

formulaci zákonodárce umožňující široký výklad, což dle mého názoru 

zatěžuje ČNB při posuzování jednotlivých osob žadatelů a proces se tím 

zdržuje. De lege ferenda navrhuji připojit taxativní výčet neslučitelných 

funkcí, což by situaci nejen usnadnilo, ba i zprůhlednilo 

 

• Regulační pravidla v ČR jsou dle mého názoru nastolena velmi detailně, 

avšak často nejasně. Je otázkou, zda regulovat trh striktně či spíše volně, 

neboť oba způsoby mají své výhody a nevýhody. V případě regulace 

činnosti investičních bank se ale domnívám, že česká regulace v sobě nese 

bohužel znaky mezerovitosti, kdy některé instituty nejsou legislativně 

upraveny vůbec a jiné naopak současně v různých zákonech. Dle mého 

názoru by bylo lepší, kdyby pravidla regulace byla v ČR pružnější, 

neboť přihlédneme-li k povaze finančního trhu, který má tendence 

rozvíjet se rychle a dynamicky, je potřeba v legislativě předvídat i 

budoucí vývoj a nejen opakovaně novelizovat již jednou napsané. 

Ačkoliv byl ZPKT již 34krát novelizován, stále absentuje například 

definice insider tradingu. 

 

• Jako problematickou rovinu spatřuji úzké provázání českých bank 

s ČNB. Z jedné strany vzájemná propojenost může být výhodou, 

především v oblasti důvěry nebo přátelských vztahů. Z té druhé ale 

spatřuji problém v případě, kdy kontrolovaná banka poruší pravidla 

hry. V takových případech má ČNB zasáhnout, otázkou ale zůstává, zda 

při takovém provázání má opravdu ČNB zájem na tom vyjádřit 

udělením sankčního opatření nedůvěru dané bance, vezmeme-li v potaz, 

že akcie bank jsou obchodovatelné na burze?  Myslím, že nikoliv, neboť 
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projev nedůvěry vůči jakékoliv bance by znamenal ohrožení 

kontrolované banky samotné a tím i ČNB. V tomto aspektu by stálo za 

zvážení, zda sankční podmínky, jako je například nucená správa, by 

neměly být využívány častěji a přísněji. Jelikož je regulace investičních 

bank, potažmo celkové obchodování na kapitálových trzích roztříštěno 

do více právních předpisů, což orientaci neusnadňuje, je o to důležitější 

mít silný orgán dohledu nad dodržováním právních předpisů a jejich 

vynucování. Dle mého názoru by měla ČNB v případě realizace 

sankčních opatření postupovat aktivněji. 

 

• Za pozitivní krok považuji integraci dohledu do rukou ČNB, k níž došlo 

v r.2006, neboť soustředění dohledu do rukou jednoho silného regulátora 

je jedinou cestou, jak zabránit překrývání pravomocí v případě existence 

více dílčích orgánů dohledu. 

 

• V příloze 1 mi v rámci analýzy vhodných institucionálních modelů 

uspořádání investičního bankovnictví z dosavadních poznatků teorie i 

praxe vyplynul závěr, že univerzální model investičního bankovnictví 

(jež je aplikován např. v České republice) v porovnání s odděleným 

modelem neznamená menší rizikovost či odolnost systému vůči 

finančním krizím, minimálně tato odolnost nebyla v rámci dosavadních 

výzkumů prokázána. Oba uvedené modely vykazují stejné známky 

náchylnosti k finanční krizi, jen s tím rozdílem, že její pramen je v jiném 

důvodu.   

 

• Za sporné považuji ustanovení §11 DohZ, které umožňuje ČNB uložit 

předběžné opatření v případě, je-li to nutné „k zajištění ochrany práv a 

právem chráněných zájmů osob“. Přemýšlím o tom, jak se bude 

dokazovat reálné ohrožení chráněných zájmů osob? Přihlédnu-li k tomu, 

jak náročné je prokazovat ohrožení zájmů v případech, kdy ještě 

nevznikla žádná škoda, jenž by potvrdila vznik budoucího rizika, jsem 
nucena se zabývat i otázkou, kdo nese v tomto případě povinnost 
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dokázat, že mu škoda vznikla? Z hlediska soukromého práva je to 

akcionář, který nese povinnost tvrzení a povinnost důkazní pramenící ze 

zásady vigilantibus iura scripta sunt a která žádá od subjektů práva, aby 
si střežili svá práva, neboť oni sami vědí nejlépe, kdy se cítí na svých 

právech ohroženi. V tomto případě dle dikce §11 DohZ předává tuto 
pravomoc ČNB, na které leží břemeno důkazní ohledně otázky, zda byl 

subjekt na svých právech ohrožen. Domnívám se, že akcionář ví sám 

nejlépe, kdy byl na svých právech ohrožen, nicméně dle DohZ je jeho 
role v procesu minimální a to mě vede k závěru, že ČNB může uložit 

předběžné opatření i v případech, kdy sám akcionář žádné ohrožení 
svých zájmů nepocítil či ho popírá. Na jednu stranu jde o projev 

ochranné funkce ČNB, z druhého pohledu tu ale přerůstá role ČNB do 

pozice autoritářské instituce, jež ví sama nejlépe, co je pro všechny 
dobré. De lege ferenda bych přidala zákonnou možnost akcionářů 

rozporovat stanovenému ohrožení zájmů, přičemž si myslím, že jejich 

tvrzení a vystupování v procesu dokazování by měl být dáván větší 
prostor a vážnost. 
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Seznam zkratek 
 
 
BankZ    Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách 

 

CP     Cenné papíry 

 

CDO     Collaterilazed debt obligation  

 

 

ČNB                                       Česká národní banka 

 

 

ČR        Česká republika 

 

DFA     The Dodd Frank Act 

 

 

DLUHZ    Zákon č.190/2004 Sb., o dluhopisech 

 

 

DohZ    Zákon č.15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového  

     trhu 

 

FCIR    Financial Crisis Inquiry report 

 

 

FED      Federální centrální systém (Centrální bankovní systém 

                                               USA) 

 

 

HDP     Hrubý domácí produkt 
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NOZ     Zákon č. 89/2012 Sb., Nový občanský zákoník 

 

 

MiFID    Směrnice č. 2004/39/ES o trzích s finančními nástroji 

 

MF     Ministerstvo Financí 

 

OCRA    The office of credit ranking agencies 

 

OTC     Over the counter (deriváty) 

 

 

OTD     “Originate-to-distribute” model 

 

 

OTH     “Originate-to- hold” model 

 

 

 

POP     Vyhláška č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného  

     podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a   

     obchodníků s cennými papíry (zrušena) 

 

 

SEC     Security Exchange Commission (Komise pro cenné  

     papíry v USA) 

 

 

SPV     Special purpose vehicle 
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USA     Spojené státy americké 

 

VýVyhl    Vyhláška č. 23/2014 Sb., o výkonu činnosti bank,  

     spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s  

     cennými papíry 

 

 

ZCP     Zákon č. 591/2012 Sb., o cenných papírech (zrušen) 

 

 

ZČNB    Zákon č.6/1993 Sb., o České národní bance 

 

 

ZOK     Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a  

     družstvech (zákon o obchodních korporacích) 

 

ZPKT    Zákon č.256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu 
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Příloha 1: Analýza separace komerčního a investičního 
bankovnictví 
 
 

 Bankovnictví prodělalo od svého vzniku poměrně dlouhý vývoj, který ve světle 

času poukázal na zásadní aspekty, jež sehrály klíčovou roli při oddělení jednotlivých 

komponentů bankovního systému. Do popředí se vytyčily dva základní pilíře systému- 

komerční a investiční bankovnictví. Na samotném počátku vývoje stály oba segmenty 

ovšem ještě pohromadě- "pod střechou" jedné instituce- univerzální banky. Přelom ve 

vývoji nastal v důsledku Velké hospodářské krize v roce 1929, která inspirovala 

demokratické senátory- Cartera Glasse a Henryho B. Steagalla k podání návrhu na 

přijetí Glass-Steagallova zákona v r.1933, známého také pod pojmem "Banking Act of 

1933". 

 

 1.1. Univerzální model začlenění 
 

     Před vydáním Glass-Steagallova zákona bylo komerční a investiční bankovnictví 

nerozlučně spojeno, přičemž základem existence toho modelu jsou univerzální banky, 

které nabízejí  "pod jednou střechou" služby klasického komerčního bankovnictví, i 

zprostředkovatelské a obstaravatelské služby investičního bankovnictví, včetně 

emisních obchodů a platebního styku. Pro tento model je rovněž charakteristické 

účetní propojení sekcí komerčního a investičního bankovnictví a také velmi úzké 

personální propojení.158 Tento bankovní systém je typický především pro Evropu a 

jako příklad lze uvést Německo, Rakousko či Švýcarsko.  

 

1. 1. 1. Výhody univerzálního modelu 
 

 Univerzální systém bankovnictví má své kladné i stinné stránky. Velký plus 

spatřuji v tom, že klient má možnost získat široké spektrum služeb- od vedení běžného 

účtu, provádění platebních operací přes depozitní služby až po zprostředkování 

nákupu investičních instrumentů v rámci jedné instituce, což šetří čas i náklady na 

                                                
158 ULRICH, Milan. Investiční bankovnictví. 1. vyd. Praha: CREDIT Praha, 2004. ISBN 80-213-1135-5. 
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dojezd do specializovaných finančních institucí.  Zároveň má klient automaticky méně 

účtů u dané instituce, což snižuje jemu samotnému poplatky za poskytnuté služby 

(snižují se tedy celkové kapitálové náklady) a klesá objem bezvýnosového kapitálu na 

účtech, čímž se snižují náklady příležitostí. 159  Některé publikace do výhod 

univerzálního bankovnictví řadí i aspekt větší stability univerzální banky, které v 

rámci svého podnikání diverzifikují rizika prostřednictvím větší nabídky finančních 

služeb.160  Osobně s tímto názorem nesouhlasím, neboť vývoj v USA, kde univerzální 

model bankovnictví do 30.let minulého století fungoval, nám jasně ukázal, že systém 

přesto stabilní být nemusí a vedl k pádu, finanční krizi a následnému oddělení obou 

zmíněných segmentů bankovního systému.  

 

 Mnohem praktičtější výhodou a základem úspěšného podnikání těchto bank je 

především hlubší znalost majetkových poměrů klienta, neboť disponují velkým 

množstvím informací o jednotlivcích a tím mají možnost přizpůsobit své služby na 

míru konkrétnímu typu zákazníka. Zmíněný fakt zároveň umožňuje těmto bankám 

rychleji a pružněji reagovat na majetkové změny, potřeby a požadavky klientů. Další 

výhodou je schopnost univerzálního bankovnictví dosahovat úspor ze sortimentu, jak 

na straně klienta (již zmiňovaným snížením počtu účtů) i na straně banky, která je 

ušetřena výdajů na provoz poboček či informačních technologií. 

 

1. 1. 2. Nevýhody univerzálního modelu 
  

 Vedle zmíněných výhod má univerzální bankovní systém i svá negativa. 

Hlavním mínusem univerzálních bank je konflikt zájmů mezi komerčními a 

investičními službami, které jsou v rámci univerzální banky spojené pod střechou 

jediné instituce. Při investičních obchodech (např. emisních obchodech) vzniká riziko 

přenosu případných ztrát z těchto transakcí na klienty, které může špatný odhad ceny 

emise následně poškodit.  

 
                                                
159	  REVENDA, Zbyněk, Martin MANDEL, Jan KODERA, Petr MUSÍLEK a Petr DVOŘÁK. Peněžní 
ekonomie a bankovnictví. 5., aktualiz. vyd. Praha: Management Press, 2012, 423 s. ISBN 978-80-7261-
240-6. 
160 ULRICH, Milan. Investiční bankovnictví. 1. vyd. Praha: CREDIT Praha, 2004. ISBN 80-213-1135-
5.	  
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 Dalším problematickým bodem, jež se váže k negativní stránce univerzálních 

bank, je nízká účast těchto bank na kapitálových trzích s investičními nástroji.  

 

 Tyto banky často raději upřednostňují úvěrové obchody před 

zprostředkovatelskými. Jeden z důvodů této obchodní orientace je možnost banky 

ovládat prostřednictvím úvěru klienta-dlužníka a také finanční důvody emisních 

operací. Monitoring kvalitních investičních služeb spojený s nabídkou cenných papírů 

je pro banku dosti nákladný. To vše vede k faktu, že systém univerzálních bank se 

uplatňuje převážně v zemích, které nemají rozvinutý trh s cennými papíry. 

 

 Stinnou stránkou zemí s univerzálním typem bank je případný vznik 

oligopolního uspořádání  bankovního systému.  V praxi probíhá bankovní oligopol 

způsobem, v němž několik velkých bank diktuje a tvoří tržní ceny, což je likvidační a 

značně nevýhodné pro malé banky i klienty samotné. Vysoká koncentrace 

bankovnictví, která je typická pro univerzální bankovní systém, umožňuje cenový 

diktát a vzhledem k obrovskému množství informací o klientech, kterými univerzální 

banky disponují, mají ve výsledku výhodnější tržní postavení ve finančním sektoru.161 

 

 Zajímavým příkladem může být německý model univerzálního systému, jehož 

základy jsou datovány k roku 1909. Německé spořitelny využívaly klientské vklady k 

financování svých nákladů a zároveň poskytovaly klasické retailové služby ve formě 

úvěrů.162  Již od počátku vývoje bylo trendem německého bankovnictví propojení 

bank a průmyslu. Banky podnikům poskytovaly úvěry, samy díky tomu vlastnily 

obchodní podíly ve firmách a s akciemi průmyslových podniků na trhu obchodovaly.  

 

 V zemích s tímto systémem, jimiž jsou převážně německy mluvící státy, 

převládá dominantní propojení bankovních a průmyslových sektorů. Specializované 

finanční instituce nejsou vyloučeny, ale dle mého názoru nejsou vzhledem ke své 

velikosti a procentuálnímu zastoupení na trhu konkurenceschopné, což potvrzuje již 

výše uvedené oligopolní postavení a dominantní roli univerzální banky v zemi. 

                                                
161 ULRICH, Milan. Investiční bankovnictví. 1. vyd. Praha: CREDIT Praha, 2004. ISBN 80-213-1135-5. 
162 PROCHÁZKA, Petr. Mezinárodní bankovnictví. 1.vyd. Praha: Bankovní institut, 1996, 347 s. ISBN 
80-902-2430-X.	  
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 Při bližší analýze dominantního postavení univerzální banky je vidno, že 

instituce s takto silným postavením na trhu bankovních služeb je schopná 

determinovat nabídku bankovních produktů a určovat si ceny. Dle mého názoru jde o 

nezdravý ekonomický jev extrémní formy tržní struktury, kdy univerzální banka sice 

na bankovním trhu nějaké konkurenty má (např. ve formě pojišťoven či jiných 

specializovaných drobných finančních institucí), ale nejde o natolik silnou konkurenci, 

aby musela být tato banka příjemcem tržní ceny. Tento jev bych proto zařadila jako 

nedokonalou  tržní konkurenci oligopolního typu.   

 

 Jakákoliv oligopolní struktura trhu je problematická. Pominu-li nyní 

ekonomické riziko oligopolu, spočívající v případném vytvoření kartelu, zůstává tu i 

řada problémů právních, spočívajících v případné aplikaci antitrustového 

zákonodárství. Soutěžní právo totiž nepostihuje samotné dominantní postavení, nýbrž 

jen jeho zneužití. Dominantní postavení banky samozřejmě nemusí být okamžitě 

bráno jako výtka, nicméně pak leží na konkrétní bance tíha vlastní zodpovědnosti za 

své postavení, které nesmí zneužívat ke svému prospěchu, nesmí být na újmu ostatním 

účastníkům trhu, kterým zkrátka nesmí narušovat hospodářskou soutěž.  

 

1. 2. Glass-Steagallův zákon jako prvopočátek vzniku odděleného typu  

 
 V letech 1929-1933 dopadla na bankovní sektor první velká finanční krize, 

jejímž nejzásadnějším důsledkem bylo oddělení komerčního a investičního 

bankovnictví.  Fyzickou "lištou" mezi dvěma zmíněnými dvěma typy bankovních 

systémů se stal Glass-Steagallův z roku 1933, známý též pod pojmem  "Banking Act 

of 1933".  

 

 Důvodem pro přijetí tohoto zákona se stala lokalizace rizik a snaha o jejich 

omezení na příslušný sektor bankovnictví. Investování do cenných papírů bylo sice již 

i dříve chápáno jako velmi riziková aktivita, která ohrožuje vklady drobných 

střadatelů, jejichž úspory jsou využívány bankou k riskantním finančním operacím. Po 

sérii skandálů se zneužíváním informací, kdy mnoho finančních institucí používalo 
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peníze daňových poplatníků na rizikové obchody a využívaly informace, které mají 

pouze komerční banky, se přistoupilo k radikálnímu legislativnímu řešení a k 

následnému přijetí kontroverzního Glass-Steagallova zákona.  

  

 Na počátku celého vývoje banky v USA nepotřebovaly ke své 

zprostředkovatelské činnosti žádné povolení ani licenci, taktéž nepodléhaly 

korporativní regulaci, neboť nebyly ve formě korporací zřizovány.163 Tyto bankovní 

instituce nabízely klientům služby všeho druhu a obchodovaly na kapitálových trzích, 

jak uznaly za vhodné. Liberalizace bankovních činností v USA se v průběhu vývoje 

ovšem rozšiřovala, až začala být neúnosná. Po skandálech se zneužíváním informací z 

komerčních obchodů a krizí na New Yorské burze v roce 1929, následovala vlna 

bankrotů v letech 1929-1933, jež vedly k vytvoření společenského tlaku na 

minimalizaci konfliktu zájmů, s cílem vytvořit méně rizikovou formu bankovnictví.  V 

důsledku těchto událostí otočil vývoj bankovního systému legislativní zásah vlády ve 

formě vydání Glass-Steagalova zákona, na základě něhož bylo zakázáno: 

 

• komerčním bankám, které byly členy Federálního rezervního systému, ručit, 

distribuovat a obchodovat s akciemi a dluhopisy na vlastní účet a riziko, vyjma 

vládních cenných papírů, municipálních dluhopisů a depozitních certifikátů, 

 

• komerčním bankám, které byly členy federálního rezervního systému, spojovat 

se s firmami, které se angažovaly v oblasti investičního bankovnictví 

 

• personální spojení komerčních a investičních bank 

 

• investičním společnostem, aby se angažovaly v oblasti komerčního bankovnictví 

 

 V důsledku všech těchto nařízení se všechny doposud univerzální banky musely 

rozhodnout, zda se ve své další činnosti budou ubírat cestou komerčního bankovnictví, 

nebo investiční zprostředkovatelskou činností. Například z National City Bank (dnešní 
                                                
163	  REVENDA, Zbyněk, Martin MANDEL, Jan KODERA, Petr MUSÍLEK a Petr DVOŘÁK. Peněžní 
ekonomie a bankovnictví. 5., aktualiz. vyd. Praha: Management Press, 2012, 423 s. ISBN 978-80-7261-
240-6.	  



	   120	  

Citibank) se po vydání Glass-Steagalova zákona stala výhradně komerční banka, 

naopak známý americký bankovní gigant Lehman Brothers pokračoval čistě 

investičním směrem. Základní snahou segregace investičního a komerčního 

bankovnictví byla eliminace rizik z investičních obchodů bank, která by se negativně 

projevila ve vztahu ke klientům banky, za jejichž vklady banka při svých bankovních 

operacích ručí.   

 

1. 2. 1.  Důvody pro oddělení komerčního a investičního bankovnictví  
 

 Model univerzálního bankovnictví s sebou přinesl nemalé problémy, které v 

důsledku musely vést k oddělení obou soustav ve většině zemí světa.  

 

  V minulosti, po skandálech se zneužíváním informací z komerčních obchodů ve 

Spojených státech, docházelo zároveň k častému zneužívání neveřejných soukromých 

informací jednotlivých klientů, jež univerzální banka získala k dispozici při 

poskytování úvěrů. Tento problém byl vyřešen zavedením tzv.: "institutu čínských 

zdí". Komerční banka definuje "čínské zdi" jako "útvary, které zalištují fyzické 

i organizační oddělení útvarů vytvářecích možné konflikty zájmů a zabraňující oběhu 

vnitřních či jinak citlivých informací a chrání před využitím těchto informací 

způsobem, který může poškodit integritu finančních trhů nebo zájmy klientů." 164   

 

 Čínské zdi byly do bankovního sektoru zavedeny s úmyslem omezit deformace 

trhu, kdy jedna osoba disponovala informacemi, díky kterým byla ve výhodě oproti 

ostatním konkurentům, přičemž tato informace byla nabyta neférovým způsobem. 

Jejich účelem bylo tedy předcházet konfliktu zájmů.  Tuto oblast můžeme označit jako 

zneužití vnitřních informací, známou též pod pojmem “Insider Trading”. V praxi tyto 

praktiky vypadají následovně:   

 

Osoba A jako “zasvěcená osoba” získá na základě svého vztahu k osobě B, do něhož 

vstoupila, určitou informaci, která není dostupná veřejnosti. Tuto informaci 
                                                
164	  KOMERČNÍ BANKA: Shrnutí pravidel pro předcházení a řízení střetu zájmů při poskytování 
investičních služeb [online]. 2012 [cit. 2014-28-03]. Dostupné z: http://www.kb.cz/cs/informace-k-
mifid/ostatni-informace/politika-stretu-zajmu.shtml 
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zneužívající osoba A použije dále v nějakém jiném jednání, které se pro ni stane 

ziskové a to na úkor svých konkurentů, kteří danou informaci nemohli získat.   

 

 Argumentační rovina se v diskuzi ubírá dvěma základními směry- směrem 

ekonomickým, který stojí na principu vzniku škody na straně jednoho subjektu, jemuž 

odpovídá obohacení na straně druhé. Druhou rovinu tvoří argumenty morální- 

podvádějící subjekt je ve výhodě oproti subjektu, od něhož informace získal, a také 

proti ostatním subjektům na trhu. Neférovost narušuje uspořádaný trh, neboť 

investující veřejnost nemá zájem poskytovat své peněžní prostředky subjektům 

nabízejícím investiční služby, když je patrné, že úspěch má ten, kdo získal informace 

nekalým způsobem. Všichni by proto měli mít stejné podmínky. Lze ale hovořit i o 

druhém typu zmíněné neférovosti, kterým je porušení subjektivních povinností, 

protože lze v základu hovořit o porušení pravidel hry. Často legislativa uvádí vágní 

pojem “dobré mravy”, jímž není myšleno nic jiného, než ona “férovost”. I činnost 

bank musí být v souladu s pravidly hospodářské soutěže.   

 

 Z logiky věci vyplývá, že využití informací hrozí jenom za předpokladu, že 

zasvěcená osoba má i reálnou možnost informace někde využít. Převedeno do 

bankovní praxe: Banka- právnická osoba, jako zasvěcená osoba musí vykonávat 

takové činnosti, u kterých platí, že informace získané výkonem jedné své činnosti 

může využít při výkonu jiné své činnosti.  

 

 Př.: Informaci získá jedno oddělení banky a následně ji využije jiné oddělení 

(např. úvěrové oddělení poskytne informaci do oddělení investičních obchodů banky) 

 

 Snaha o zabránění tomuto jednání se stala cílem zákonodárců po celém světě a 

přístupy, jak problému předejít, je možno dělit na dva základní. Prvním z nich je 

prevence; vytvoření takového bankovního systému, v němž k těmto jevům nebude 

docházet - to je případ specializovaného bankovnictví.  Druhým přístupem je 

kontrolní- tedy metoda, který spočívá na principu čínských zdí. 
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 Čínské zdi paradoxně nebyly vytvořeny v univerzální bance, jak by se dalo 

čekat, protože existence univerzálních bank byla v USA v té době zakázána, ale byly 

poprvé aplikovány v investiční bance Merill Lynch. Tato instituce se dopustila insider 

tradingu s informacemi, které získala v rámci své činnosti pro svého mandanta- 

leteckou společnost Douglas Aircraft, jenž bance v rámci důvěry a předání 

vyžádaných podkladů poskytla i výkaz zisků. Z něho bylo patrné, že zisky, které 

společnost Douglas Aircraft veřejně přiznávala, nejsou pravdivé, ba dokonce velmi 

negativní. Citlivé informace poskytla Merill Lynch svým institucionálním investorům, 

na základě čehož se propadly akcie letecké společnosti Douglas Aircraft  zhruba o 

200%. Na tento případ zareagoval americký orgán finančního dohledu, který 

konstatoval porušení zákona a poprvé v historii nastolil problematiku segregace v 

rámci jedné společnosti. 

 

 Mechanismus čínských zdí má řadu faktorů, z nichž některé mě vedou k závěru, 

že tento institut není efektivním nástrojem v zamezení insider tradingu. 

 

 Prvním a nejdůležitějším argumentem pro mě je fakt, že systém je do značné 

míry závislý na lidském faktoru. Jsou to především zaměstnanci banky, kteří 

předmětné vnitřní informace získávají a pracují s nimi. Jak tedy “pojistit” a zamezit 

tomu, aby spolu zaměstnanci banky kupříkladu chodili na oběd a dané informace si 

nepředávali utajeně v soukromí? Druhá okolnost podporující mé stanovisko je zjištění, 

že tento institut cílí především na úmyslné zneužívání vnitřních informací, ovšem v 

praxi se může stát, že k úniku citlivých informací dojde zcela náhodně. I sebelepší 

mechanismus může být překonán, pokud se najdou lidé, kteří tak dělají úmyslně, a 

promyšleně. Svá tvrzení si dovolím podložit studií z roku 2005, kterou uvedl časopis 

Review of Finance. Nese jméno “Chinese Walls in German banks” 165 

 

 Tato studie zkoumá efektivitu čínských zdí v německých bankách. Autoři studie 

si vybrali významné německé banky a zkoumali předpovědi analytiků přidružených k 

určité bance a tyto následně porovnávali s předpověďmi zcela nezávislých analytiků. 

                                                
165 Studie dostupná z: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=424010 
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Ze studie vychází závěr, že přidružení analytici banky, kteří – ač přidružení- mají 

vydávat nezávislé předpovědi o budoucích výnosech společnosti, podali úplně jiný-

příznivější odhad růstu zisku akcií společností, které byly mandanty dané banky, než 

nezávislí analytici, kteří tvořili 2. testovanou skupinu. Oficiálně se prokázalo, že v 

systému se nachází “díra”, jejíž původ není znám. Spříznění analytici banky měli 

zkrátka k dispozici určité vnitřní informace o konkrétních společnostech, ačkoliv k 

nim neměli mít přístup, na základě čehož dokázali lépe odhadnout vývoj akcií než 

oslovení nespříznění analytici, kteří přístup k vnitřním informacím neměli a jejichž 

odhad byl nižší. A také se potvrdilo, že předpovědi spřízněných  analytiků banky jsou 

tendenčně vylepšeny pro společnosti, jejichž akcie daná banka vlastní. To má pak 

dopad i na klienty-na dané společnosti, protože jakmile finanční analytik uvede 

pozitivnější čísla ve svých odhadech a tím větší růst hodnot jejich akcií, je to 

pochopitelně pro danou společnost příznivé a daří se jí v burzovních obchodech. Z této 

studie jasně vyplývá, že ačkoliv tu čínská zeď existuje, k přelévání informací ze strany 

na stranu zkrátka dochází a zvýhodňuje tu banku, která těmito informacemi disponuje.   

 

 Poslední výtkou, kterou bych ráda uvedla, je vztah mezi představenstvem banky 

a zákazem využívat neveřejné informace, což také institut čínských zdí neřeší. Tento 

jev není nikterak blíže regulován a jelikož cílem představenstva banky je vést banku 

co nejlepším směrem v nejlepším zájmu jejích majitelů-akcionářů, tak se dá očekávat, 

že při svém rozhodování vychází členové představenstva banky ze všech informací, 

které mají k dispozici, což je v přímém rozporu s ideou čínských zdí. Institut čínských 

zdí se nevztahuje na manažerské vedení banky, kde by měl dle mého ale začínat.  

 

 V neposlední řadě je výhodou po oddělení komerčního a investičního 

bankovnictví nesporná diverzifikace rizik,  která má příznivý vliv na stabilitu banky.  

 

 Důvodů pro striktní oddělení obou segmentů bankovnictví je ještě mnoho, přesto 

se domnívám, že jedním z nejdůležitějších pozitivních aspektů oddělení komerčního a 

investičního bankovnictví byla eliminace dominantního postavení univerzálních bank 

na kapitálovém trhu.  
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a)  Snížení dominantního postavení univerzálních bank 
 

 Univerzální bankovní instituce měly vůči ostatním subjektům na trhu výlučné, 

značně nerovné postavení. Tyto banky měly monopolní pozici při provádění 

platebního styku a zároveň byly jedinými finančními institucemi, které zákon 

opravňoval k přijímání vkladů. Ty jsou v případě jakékoliv banky obrovské. Díky 

tomu má univerzální banka následně nesrovnatelné možnosti při nabývání 

vlastnických podílů především ve firemním sektoru vůči jiným investorům, kteří pro 

financování alespoň části svého obchodování beztak musí hledat investice na trhu 

ovládaném výlučně univerzálními bankami. V tomto uzavřeném kruhu musíme hledat 

prvopočátek snah o oddělení komerčního a investičního bankovnictví. S cílem snížit 

toto nerovnoprávné postavení nebankovních subjektů a zvýšit jejich účast při 

obchodování na kapitálovém trhu, došlo k prvnímu impulsu k segregaci obou 

zmíněných systémů bankovnictví. 

 

b)  Odstranění majoritního podílu univerzální banky v ovládaných společnostech 
 

 Dalším zásadním důvodem pro oddělení komerčního a investičního 

bankovnictví bylo soustavné zvyšování vlastnického podílu univerzální banky. Díky 

možnosti nepřímého vlastnictví prostřednictvím vlastněných subjektů kolektivního 

investování a díky obrovským finančním prostředkům, kterými univerzální banky 

disponují, se z těchto institucí stávaly postupně majoritní vlastníci. Jak uvádí P. 

Štalmach ve svém pojednání o kladech a záporech oddělení komerčního a investičního 

bankovnictví166, pro společnosti, v nichž má majoritní podíl banka, je tento stav 

pochopitelně výhodný, neboť z takového postavení těží při získávání  úvěrů a při 

následném financování svých potřeb. Nicméně ostatní tržní subjekty-bez vlastnického 

podílu banky- jsou v nerovném postavení, neboť takové možnosti při získávání úvěrů 

nemají.  

 

 Je nasnadě vyslovit závěr, že striktní oddělení komerčního a investičního 

bankovnictví je v tomto ohledu více než výhodné.  
                                                
166 ŠTALMACH, Pavel. Oddělit komerční a investiční bankovnictví je více než vhodné. Lidové noviny. 
Praha: Lidové noviny, 1997, roč. 10, č. 182, s. 9. ISSN 0862-5921. DOI: ISSN:0862-5921. 
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c)  Zamezení využívání klientských vkladů k rizikovým operacím 
 

 Důležitým nosným bodem úspěšného fungování odděleného modelu bankovního 

systému je upořádání vzájemných vztahů mezi komerčním a investičním 

bankovnictvím, neboť špatný model bez vnitřních pravidel by mohl prohloubit 

finanční nerovnováhu trhu.  

 

 V dnešním obecném měřítku spadají pod pojem komerčního bankovnictví 

především depozitně-úvěrové obchody a s tím související finanční služby. Účast 

komerčních bank na kapitálových obchodech je těmto bankám zakázána, nebo je v 

dané činnosti výrazně omezuje.  Limitace majetkové účasti bank v nefinančních 

institucích znamená taktéž oddělení banky od investičních fondů a dalších 

producentských odvětví ekonomiky. Všeobecným, leč zjednodušujícím názorem, 

který podporuje segregaci komerčního a investičního bankovnictví je taktéž tzv. 

"nemravnost" používání klientských a podnikatelských vkladů k investičním 

obchodům banky.  Nejsou pro ně primárně určeny a měly by tedy sloužit čistě k 

úvěrování, nikoliv k podnikání na kapitálovém trhu, které s sebou automaticky nese 

vyšší míru rizika. Avšak průmyslový sektor, pevně spojený s bankami a jejich 

kapitálem byl v procesu oddělení obou bankovních sekcí ten poslední, kdo toto 

rozdělení uvítal. Finanční pouta s kapitálově silnými bankami byla totiž zárukou pro 

mnohé z těchto podniků, že přežijí.  

 

 Odluka komerčního a investičního bankovnictví musela mít postupný, 

kontinuální vývoj. V případě jednorázového oddělení komerčního bankovnictví od 

investičního by pravděpodobně došlo ke globální bankovní krizi. Ono pomyslné 

stavění hráze mezi tyto dva bankovní systémy je otázkou dosti složitou, neboť oba 

obory jsou skutečně velmi rozdílné.   

 

 Pro investiční bankovnictví je stěžejním bodem zprostředkovatelská činnost. 

Banka tu má funkci prostředníka, který zprostředkovává po příslušném dialogu s 

klientem umístění jeho peněz na kapitálový trh a následně zajišťuje správu těchto 
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prostředků. Naproti tomu úkolem komerčního bankovnictví je správa klientských 

vkladů, poskytování úvěrů včetně komplexní činnosti v rámci platebního styku.  Oba 

zmiňované bankovní systémy ale přesto spojuje základní myšlenka, jež považuje 

jakékoliv banky za podnikatelské subjekty, v určitém směru za podniky, které mají 

sice řadu specifických vlastností, nicméně cíl zůstává vždy u všech podniků shodný; je 

jím maximalizace zisku. 

 

d) Zneužití pravomocí a konflikt zájmů  
 

 Častým argumentem zastánců oddělení komerčního bankovnictví od 

investičního je  potenciální konflikt zájmů a zneužívání informací z dob, ve kterých 

ještě obchodní bankovnictví od investičního odděleno nebylo.  Propojení investičního 

a komerčního bankovnictví v USA v minulých letech vneslo do otázky střetu zájmů 

mnoho problémů a skandálů.  Banky byly obviňovány z přemrštěných spekulací, 

nakupovaly nové tituly, a  dále je nabízely svým klientům. Pouštěly se tak do velkých 

a značně rizikových finančních operací, které  byly nedbalé, často neefektivní a 

ztrátové. 

 

 Banky bez uvažování půjčovaly peníze společnostem, do nichž investovaly a 

klientům banka doporučovala investice do těch samých akcií, jako investovala sama. 

Pro lepší pochopení svědčí následující příklad: 

 

 Banky, jakožto častý upisovatel akcií, garantují v rámci své zprostředkovatelské 

činnosti umístění jednotlivé emise na kapitálový trh. V případě, že se emisi nepodaří 

na trhu umístit, např. kvůli vyšší upisovací ceně,  je jim umožněno prodávat tyto akcie 

investičním fondům, které ale sami spravují. Jelikož je tržní hodnota těchto cenných 

papírů nižší, než za kterou je fondy odkoupí, utrpí v důsledku nevýhodné koupě 

finanční ztrátu. Banky tyto nevýhodné cenné papíry často nakupovaly i do svého 

vlastního portfolia, čímž taktéž tratily na zisku a v konečném důsledku se tyto 

nevýhodné koupě staly důvodem bankrotu nejedné banky.167 

 

                                                
167 POLOUČEK, Stanislav. Bankovnictví. první. Praha: C.H.Beck, 2006. ISBN 80-7179-462-7 
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 Je zřejmé, že takové chování bank nemohlo zůstat bez následků. Přes jedenáct 

tisíc bank zkrachovalo nebo fúzovalo. Z původních 25 tisíc bank jich zůstalo 14 tisíc. 

Guvernéři několika států zavřeli státní banky a dokonce v březnu 1933 prezident 

Roosevelt nařídil uzavření všech bank v zemi. Důsledkem celého vývoje bylo přijetí 

již výše uvedeného Glass Steagallova zákona, jež je ale dodnes chápán jako velmi 

kontroverzní akt, kvůli němuž byly americké banky na domácím trhu vůči svým 

zahraničním konkurentům znevýhodněny.  

 

 V 80.letech 20.století byl Glass-Steagallův zákon vykládán již liberálněji a 

komerčním bankám bylo dovoleno provádět více druhů bankovních obchodů, díky 

čemuž se začaly angažovat v investičních operacích a vznikl nový druh bankovního 

systému-model tzv.: "holdingové společnosti" , v němž je vytvořena bankovní 

holdingová společnost, jenž dozoruje komerční i investiční banku, mezi kterými sice 

existuje vzájemný vztah, ovšem pod kontrolou holdingové společnosti.  

 

 Postupný vývoj 20.století vedl k zesílené liberalizaci bankovního sektoru, 

ačkoliv do té doby byl trend opačný. Bariéry mezi komerčním a investičním 

bankovnictvím byly rozvolněné přijetím tzv.: Gramm – Leach - Bliley Act168, jehož 

cílem bylo zvýšit konkurenci amerických bank, ochránit investory a znovu vrátit 

důvěru v depotní instituce.  

 

 Obecným argumentem podporujícím systém odděleného bankovnictví je fakt, že 

investiční obchody do cenných papírů na kapitálovém trhu jsou obecně rizikovější a 

Glass-Steagallův zákon, zavedený v USA a v Japonsku měl tedy fyzickým oddělením 

obchodního a investičního bankovnictví vytvářet takový bankovní systém, jenž bude 

méně náchylný k finančním krizím a velkým ztrátám. Jak se ale ukazuje v praktickém 

fungování bankovních systémů, systém je a bude vždy náchylný k finančním a tržním 

selháváním.  

 

 

                                                
168 Pojmenován po svých iniciátorech, jimiž byli senátoři Phil Gramm, Jim Leach a Thomas J. Bliley Jr. 
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e) Důvěra klienta v banku a dopady její absence  
 

 Riziková hra se zneužíváním informací z komerčního bankovnictví vedla ve 

Spojených státech k markantnímu poklesu důvěry klientů v roce 2003. Pověst celého 

bankovního sektoru utrpěla šrámy i z důvodu prokázaného střetu zájmů mezi 

komerčním a investičním bankovnictvím. A příkladů k podpoře uvedených tvrzení je 

celá řada. Dovolím si uvést pro představu čtenáře několik z těch, které jednoznačně 

zanechaly skvrny na pověsti celého systému bankovnictví: 

 

• Analytik společnosti Merill Lynch, pan Henry Blodget, byl známým 

 propagátorem technologické domény "dotcom". I přesto, že již bylo známo, že 

 přesto, že věděl, že již žádný potenciál k růstu těchto kurzů neexistuje. Ve stejné 

 době ovšem Blodget posílal prostřednictvím svých osobních e-mailů zprávy o 

 stejných akciích, které nabízel klientům k prodeji jako výhodné, v nichž tyto  

 následném soudním sporu Blodget souhlasil se zaplacením pokuty 100 mil. USD 

 státu New York.169 

• V roce 1997 byla banka JP Morgan poradcem při fúzi Bayerische Vereinsbank a 

 Bayerische Hypotheken-und Wechselbank, a to na obou stranách! JP Morgan 

 argumentoval zavedením tzv.: "čínských zdí" mezi odděleními, která pracují pro 

 jednu a druhou stranu fúze, takže k toku informací údajně nedocházelo a nekalé 

 jednání se nepodařilo prokázat. 

• Společnost Credit Suisse First Boston byla nucena složit finanční sankci ve výši 

 100 mld. USD v obdobné kauze, jakou absolvovala Merill Lynch. 

 

 Tyto skandály vyvolaly v kruzích odborné veřejnosti otázky, zda se sektor 

dokáže uzdravit sám, nebo zda je nutno zasahovat a zpřísňovat podmínky fungování 

finančního trhu uměle státním zásahem. 

 

  Obecně známý fakt, že bez důvěry se zkrátka nedá dlouhodobě profitovat, se 

opět potvrdil. Zisky investičních bank koncem roku 2003 skutečně rapidně poklesly. 

Žádná velká banka sice nezbankrotovala, ale chabé ekonomické výsledky i masivní 
                                                
169	  Investiční banky stavějí nové čínské zdi. Bankovnictví. 2003, roč. 11, č. 1, s.33. ISSN 1212-4273. 
DOI: ISSN: 1212-4273. 
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propouštění zaměstnanců potvrdily domněnky, že v investičním sektoru nastaly tuhé 

časy. Během roku 2003 klesly zisky osmi největších firem Wall Street o pětinu, neboli 

o 4,3 miliard USD. Odhady hovoří o skutečnosti, že mezi lety 2001 a 2003 odešlo z 

investičních bank zhruba 32 000 zaměstnanců.170  

  

 Metodologickou otázkou zůstává, zda tato krize byla nutná a zda nestačilo při 

investičních činnostech dodržovat zkrátka elementární pravidla etiky bankovního 

podnikání. Vidina velkých zisků zaslepila mnohým bankéřům oči a jediné východisko, 

jak takové situaci do budoucna zabránit, vidím zkrátka v zesílení regulace bankovního 

trhu a nastavení jasných, přísnějších pravidel pro riskantní finanční operace. Ačkoliv 

se osobně přikláním k obecnému úzu, že jakákoliv deregulace a větší liberalizace trhu 

vytváří konkurenčnější prostředí, domnívám se, že by prospěla určitá direktiva o 

zneužívání tržních informací a následné zavedení informační povinnosti, neboť jedině 

ta by dokázala zajistit vyšší transparentnost všech velkých bank. Za zcela nevhodnou 

považuji naopak intervenci státních orgánů do činnosti bank, neboť dle mého názoru 

by se mnohem více problémů objevilo, než napravilo. 

 

  Důvěra klienta v bankovní instituci je pro úspěch jakékoliv banky stěžejním 

bodem.  Klient musí mít důvěru k finanční instituci, které svěřuje své úspory, na 

druhé straně banka musí věřit, že klient splatí prostředky, které mu půjčila. Každá 

banka má snahu maximalizovat své zisky, a je pro ni výhodné čas od času zneužít 

informací, kontaktů a důvěry klientů. Pokud neexistuje dostatečně efektivní kontrola 

dodržování stanovených zákonných i etických pravidel, věřím, že vidina zisku je 

dostatečně silný motiv pro porušení pravidel. Důsledky takového jednání pak mohou 

nabývat gigantických rozměrů - od ztráty důvěry několika klientů až po krach banky, 

vyvolaný masovou nedůvěrou střadatelů a jejich následným "runem na banku".  

 
 

                                                
170 Investiční banky stavějí nové čínské zdi. Bankovnictví. 2003, roč. 11, č. 1, s.33. ISSN 1212-4273. 
DOI: ISSN: 1212-4273.	  
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1. 3. Volba vhodného modelu-oddělené bankovnictví vs. "unit banking" 
 

 Při pozorování mezinárodních bankovních systémů převažuje z hlediska své 

rozšířenosti univerzální model, jenž nalezneme v ČR i ve všech zemích sousedících. Z 

hlediska svého vývoje absolvovalo univerzální bankovnictví také několik krizí, 

nicméně ani jedna z nich nevedla k jeho pádu, a nebyla takové závažnosti, aby bylo 

nutné přestupovat na jiný model. Problémy, s nimiž se potýkal univerzální model 

vedly dle mého názoru k vylepšení tohoto systému, vybroušení vad a zlepšení 

fungování celého modelu.  

 

Dalším kritériem podporujícím výběr univerzálního typu je již zmiňovaná 

komplexnost služeb. Univerzální banky nabízejí celou paletu bankovních produktů, 

což zvyšuje jejich konkurenceschopnost na trhu. Velké univerzální banky také 

disponují mnohem větším objemem kapitálu, což je činí důvěryhodnými v očích 

standartního klienta, kterého přilákají a snaží se ho udržet komplexností obsluhy. 

Klient na jednom místě uspokojí několik potřeb najednou, banka má o klientovi 

zároveň detailnější informace, zná přesně majetkové poměry klienta a dokáže se tak 

přizpůsobit svou nabídkou služeb na míru konkrétnímu typu zákazníka. 

 

 Nesporné výhody i z hlediska svého hospodaření a nákladů, má právě 

univerzální model bankovnictví. Jedna velká univerzální banka má bezpochyby nižší 

technické i administrativní náklady na provoz, nemá výdaje s pobočkovou sítí a tak 

může nabízet své produkty za nižší služby, což jí dává velmi silné tržní postavení 

oproti specializovaným institucím a cena nabízených produktů se tak stává mocnou 

zbraní na bitevním poli soupeřících bankovních subjektů. 

 

 Univerzální banky provádějí "pod jednou střechou" jak komerční, tak investiční 

obchody. Diverzifikují tak činnosti svého podnikání, což snižuje riziko a přispívá k 

větší stabilitě univerzální banky. Stabilita banky směřuje k efektivnější alokaci úspor a 

ke zvyšování míry spořivosti, což je zdravý ekonomický jev vedoucí ke stabilitě 

celého bankovního systému. Univerzální banky jsou obvykle velmi odolné vůči 
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případné hospodářské krizi, neboť ztráty z komerčních obchodů mohou být 

kompenzovány zisky z investičních činností banky.  

 

 To, co je zároveň výhodou, může být v jiné situaci shledáno jako negativum. V 

předchozím odstavci uvádím výhodu stabilní velké banky, nicméně i to s sebou nese 

riziko v podobě případného pádu kapitálově silné instituce. Scénář ve smyslu "too big 

to fail" by byl svým dopadem na stabilitu národního hospodářství katastrofální, a 

bankrot tak silné finanční instituce by negativně ovlivnil ekonomiku celého státu.  

 

 Nebezpečným prvkem univerzálního systému je velká koncentrace moci v rukou 

několika univerzálních bank, které by svévolně mohly nastolit cenový diktát, což je 

likvidační nejen pro ostatní finanční subjekty na trhu, nýbrž i pro klienty samotné. 

 

 V minulosti se navíc ukázalo, jak snadno jsou univerzální banky vystaveny 

možnému konfliktu zájmů mezi komerčními a investičními obchody. Jedním typem 

takového konfliktu je situace, kdy univerzální finanční instituce získá bezplatně 

informace o klientech v komerčním bankovnictví, a využije je při kapitálových 

obchodech. Druhý typ takového zneužití je možno ukázat na příkladu uzavření 

ručitelského typu emisního obchodu, v němž se banka zavazuje umístit cenné papíry 

na finanční trh za předem dohodnutou cenu. V případě, že se jí to nepodaří, utrpí 

citelnou ztrátu, která bezprostředně ohrožuje věřitele banky. Ačkoliv byly přijaty 

všemožné direktivy proti zákazu zneužívání informací, domnívám se, že se tento 

fenomén nepodaří odstranit nikdy. 

 

1. 3. 1. Model bankovního systému v České republice 
 

 Vývoj českého bankovnictví byl z velké části ovlivněn historickým vývojem a 

politickou situací země. Ačkoliv byly základní reformní zákony připravovány již v 

letech 1988-1989, nová etapa nastala až rokem 1990. Návratem demokracie a tržního 

hospodářství došlo k dynamickému rozvoji bankovního sektoru. Po výrazné kritice 

personálního propojení bankovního a výrobního sektoru u Komerční banky a České 

spořitelny, který bránil efektivnímu řízení firem a jejich restrukturalizaci, začaly sílit 
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hlasy preferující přijetí analogického zákona, jakým byl v USA Glass-Steagall Act.171  

Tyto snahy nebyly úspěšné a systém se vyvinul do evropského modelu omezeného 

univerzálního bankovnictví. Tento systém umožňuje komerční a investiční 

obchodování pod jednou střechou, avšak pod podmínkou, že finanční výkazy 

(rozvahy, výsledovky) jsou sestavovány samostatně. Tím je zaručena transparentnost a 

samostatné sledování výnosů banky z retailových a investičních aktivit.172  

 

 Jedním z důvodů, proč Česká republika zakotvila své bankovnictví v 

univerzálním systému je fakt, že zde nenastaly žádné historické příčiny, podobné 

situaci v USA v dobách přijetí Glass-Steagalova zákona. Oddělený systém byl ve 

světě zaváděn jako restrikce z důvodu nefunkčního univerzálního systému. V ČR 

nebylo nutné systém oddělovat, protože trh si takový vývoj nevyžádal. Univerzální 

model bankovnictví České republiky se ubírá německou cestou silného postavení bank 

v ekonomice.  

 

1. 3. 2.  Stinné stránky odděleného modelu   
 

 Podoba a výběr konkrétního bankovního systému je v každém státě závislá na 

historickém vývoji, striktní oddělení komerčních aktivit banky od investičních 

obchodů je charakteristické pro vývoj USA a Japonska. Forma tohoto 

specializovaného modelu je spojena s diskuzí o škodlivosti existence jedné emisní 

instituce. V důsledku extrémní liberalizace bankovního sektoru v USA ve třicátých 

letech minulého století pronikaly komerční banky stále více do investičních operací, 

což nakonec vedlo k úplné integraci investičního a komerčního bankovnictví v USA. 

Reformou pro tento negativní trend byl právě Glass-Steagallův zákon, jehož snahou 

bylo minimalizovat vzniklé rizikové jevy a vyčistit americký bankovní sektor 

zavedením  odděleného bankovního systému.  

 

 Prospěšnost odděleného systému vidím v omezení rizikových transakcí na účet 

běžného střadatele. Bankám v tomto systému je zakázáno využívat vklady na rizikové 
                                                
171 Historie bank a spořitelen v Čechách a na Moravě. 1. vyd. Praha: Libri, 2011. ISBN 978-80-7277-
488-3. 
172 POLOUČEK, Stanislav. Bankovnictví. první. Praha: C.H.Beck, 2006. ISBN 80-7179-462-7.	  
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finanční operace, čímž se zabrání toku finančních prostředků z komerčního 

bankovnictví do spekulativních obchodů, k čemuž hojně docházelo v univerzálních 

bankách, které nakupovaly rizikové instrumenty, což byla jedna z příčin krachu New 

Yorské burzy v roce 1929. 

 

 Ačkoliv separace komerčního bankovnictví byla relativně úspěšná, a snaha 

zabránit retailovým bankám angažovat se na investičních trzích dokázala navrátit 

systému důvěru, má systém i drobné vady na kráse, jež nejsou jen "kosmetického" 

rázu. Zásadní stinnou stránkou odděleného modelu je především odstranění 

liberalizace trhu a snížení konkurenceschopnosti domácích bank, oproti zahraničním 

finančním institucím. 

 

a)  Odstranění liberalizace trhu  
 

 Přímým důsledkem jakékoliv bankovní krize bývá zvýšení regulace bankovního 

sektoru. V současné době jsou bankovní trhy velmi striktně regulovány, což je dáno 

významným postavením  bankovního sektoru v ekonomice státu jako celku a je to 

pochopitelné, neboť finanční instituce obchodují převážně s cizími investičními 

nástroji, takže případný neúspěch bankovního obchodu dopadne tedy nejen na banku, 

nýbrž i na klienty, případně může ovlivnit i solventnost dalších bank na trhu. Důvodů 

pro regulaci trhu je několik, přičemž nejvýraznějším argumentem na podporu regulace 

je ochrana vkladatelů, omezení informační asymetrie a vytvoření transparentního 

finančního systému.173 

 

 Ačkoliv souhlasím s názorem, že určitá regulace musí být na každém trhu, 

přikláním se osobně ke stanovisku, že regulace vede k zesílení snahy pravidla 

obcházet, k jejich nedodržování, což v důsledku vytváří neefektivní systém. Zároveň 

se domnívám, že k nastolení příznivého rovnovážného prostředí v bankovním sektoru 

stačí ponechat otevřený, svobodný prostor pro působení tržních sil. Žádná regulace dle 

mého názoru nedokáže odstranit problémy sektoru, či snad zlikvidovat případná 

rizika, kterým jednotlivé banky čelí, neboť tato rizika se neustále mění a přizpůsobují 
                                                
173	  POLOUČEK, Stanislav. Bankovnictví. první. Praha: C.H.Beck, 2006. ISBN 80-7179-462-7 
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se novým podmínkám trhu. Nezanedbatelným faktem jsou i vysoké náklady každé 

tržní regulace. Dle časopisu The Banker jsou roční náklady regulace v USA 

odhadovány na 1 bilion amerických dolarů.174  

 

 Většina bankovních krizí vede k zpřísnění podmínek regulace, k přijetí dalších 

restriktivních zákonů a opatření. Dle mého názoru by bylo mnohem efektivnější zavést 

do systému jen důsledné a pravidelné  kontroly, než další striktní regulaci. 

 

 Domnívám se, že pokud jsou pojištěny vklady klientů, není nutné výrazně 

zvyšovat deliberalizaci bankovního sektoru, neboť případný krach banky nesou její 

vlastníci. Právě na jejich hlavy by měla padnout odpovědnost za důsledek 

neobezřetného podnikání. 

 

b)  Snížení konkurenceschopnosti bank 
 

 Glass-Steagall Act prakticky vytvořil komerční banky a firmy cenných papírů. 

Zakázal investičním firmám podnikat v komerčním bankovnictví, znemožil 

komerčním bankám spojovat se s firmami činnými v investičním bankovnictví a 

zakázal jim angažovat se ve většině oblastí nákupu a prodeje cenných papírů. Ačkoliv 

se zákon vztahoval jen na území USA, přispěl ke značnému znevýhodnění komerčních 

bank na americké půdě. 

 

 Tím, že se staly komerční banky méně konkurenceschopné, se u nich zvýšilo 

riziko případného úpadku. Na druhou stranu nutno podotknout, že případný krach 

malé komerční banky nikdy nemá tak velký a negativní dopad na ekonomiku státu.  

 

 Konkurenceschopnost banky je důležitou podmínkou pro její přežití v budoucnu.  

Jednu z cest, jak zvýšit své konkurenční schopnosti, komerční banky v USA přesto 

                                                
174  BANSAL, P. Suffering under the weight. The Banker, 2001, December, s.16-19	  
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využily- inovacemi v oblasti nabídky bankovních služeb a nalezením nových 

instrumentů, za což jim dodnes můžeme být vděční.175  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                
175	  REVENDA, Zbyněk. Centrální bankovnictví. 3., aktualiz. vyd. Praha: Management Press, 2011, 
558 s. ISBN 978-80-7261-230-7.	  
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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. 
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 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. 
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Abstract 
 
 
 Investment banking is an important constituent of the financial market. As 

financial institutions, banks have an irreplaceable part in the functioning of the world’s 

economies. Together with fiscal documents and financial markets they constitute the 

fundaments of the financial system.  

 

 The financial market is a complicated system of interconnected relations of 

particular segments of the market, and investment banking is one such part. Its 

existence makes it possible to shift the savings of financial resources from saving 

subjects to ones in deficit by means of mediatory activities, which is performed with 

the help of various kinds of financial instruments, which are called investment 

instruments. The mediatory function of investment banking is a basic feature which 

makes a distinction between investment and commercial banking. Investment banks 

are main mediators that place released resources (savings) into the stock market. As is 

well known from the inherent laws of economy, the role of investments is crucial for a 

healthy circulation and functioning of the state economy. Without them the steady 

economic growth would be impossible. Due to these reasons I decided to analyse 

investment banking: its development and economic context, as well as the legal basis 

of these institutions and their activities in Czech system of law. In this diploma thesis I 

analyse particular aspects of investment banking and at the same time I point attention 

to regulations that might lead to interpretation problems.  

 

 The diploma thesis consists of five chapters, each of which analyses a different 

aspect of investment banking. The first chapter describes the evolution of investment 

banking from its beginning to the present. The second chapter analyses the financial 

crisis of 2008 and contains case studies of the fall of the biggest investment banks. 

The third chapter deals with investment banking as a component of the financial 

market, and with investment bank; the subchapters describe the structure of 

investment banks, their integration in Czech legal system, their inner structure, 

organization structure and risks connected with investment banks. The fifth chapter 

deals with investment transactions of banks. 
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 In this diploma thesis I used the method of analysis, synthesis, empiric and 

dimensional analysis, the comparative method, the method of deduction and the 

logical method. The aim of this thesis was to create a comprehensive tutorial for 

persons interested in this topic, as it has not been described in its complexity at our 

faculty yet.  
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