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Resumé 

Ochrana klientů a investorů na finančních trzích 
 

Tématem, které jsem si zvolila pro rozpracování v této diplomové práci, je 

zkoumání a popis otázky ochrany investorů na finančních trzích a klientů finančních 

institucí. Práce se formálně člení na osm částí. Začíná úvodem definujícím předmět 

práce a otázky, které zamýšlím v práci rozpracovat. Kapitola první definuje pojmy dále 

v této práci používané se zvláštním důrazem na obsah pojmu „klienta“ a „investora“ a 

jejich pro účely této práce použitým odlišením.   

Druhá kapitola se zaměřuje na historické souvislosti a vstupy, které ovlivňovaly 

vývoj a změny ve finanční regulaci. Pokouším se analyzovat a poukázat na vliv 

politických změn a finančních krizí na zájem o regulaci finančního odvětví (vedoucí 

obvykle ke změnám a zpřísnění pravidel), s příklady vývoje v České republice po roce 

1989 a v Evropské unii během poslední finanční krize let 2007 – 2009.  

Ve třetí kapitole se zabývám regulací finančních trhů v České republice podle 

platné legislativy, s věnováním hlavní pozornosti roli České národní banky. Vzhledem k 

provedené úplné (případně skoro úplné) integraci regulace finančních trhů a finančních 

institucí do pravomoci České národní banky, zkoumání je zaměřeno na jí svěřené 

pravomoci a odpovědnost, práce dále shrnuje základní argumenty pro integraci těchto 

činností do ČNB. Ve čtvrté kapitole se dívám na regulační aspekty a vlivy z úrovně 

Evropské unie, specificky popisuji systém dohledových orgánů Evropského systému 

finančního dohledu. Práce se dívá na definované role těchto orgánů se zaměřením se na 

jejich aktivity v oblasti ochrany investorů a klientů 

Pátá kapitola popisuje právní nástroje, které obecně mohou být (a jsou) 

používány k ochraně klientů a investorů. V šesté kapitole se následně soustředím na 

konkrétní právní nástroje zapracované v českém právním řádu (jako jsou informační 

povinnosti, povolovací/licenční řízení k činnosti finančních institucí, ochrana proti 
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zneužívání trhu apod.) a regulaci jednotlivých finančních institucí v českém právním 

řádu.  

Shrnutí a závěry jsou obsaženy v závěrečné části práce.  
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