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Úvod 

 

S každou novou finanční krizí, kdy hrozí kolaps celého finančního systému, se do 

popředí dostává otázka regulace tohoto odvětví. Bylo tomu poprvé již v roce 1929, kdy 

tzv. Černý čtvrtek na newyorské burze a následné problémy vyvolaly potřebu bankovní 

regulace, která ve Spojených státech amerických přetrvává do dnešních dnů a stala se 

vzorem pro právní úpravy i v jiných zemích. Nemusíme ale zacházet až tak hluboko do 

minulosti – příkladem může být také situace v roce 2007, kdy byla část světa zmítána 

hypoteční krizí, která vyústila ve vleklou finanční krizi a následnou potřebu ještě více 

regulovat finanční sektor tak, aby se podobným situacím dalo předcházet. Z toho 

vyplývá, že se vyvozují opatření ex post, až jako následek situace, kterou dříve nikdo 

nepředpokládal. Složitost finančních vztahů v dnešním globalizovaném světě mnohdy 

ani nedává šanci předvídat. Provázanost ekonomik jednotlivých zemí, kdy dominový 

efekt demonstruje v plné nahotě slabiny globalizace a vzájemné závislosti zdánlivě 

samostatných ekonomik.  

Je otázkou, nakolik je vhodné v podmínkách tržní ekonomiky regulovat činnost 

subjektů pohybujících se na finančních trzích. Máme vše ponechat neviditelné ruce trhu, 

která, jak formuloval ve své tezi liberální ekonom Adam Smith, má schopnost z různých 

důvodů vychýlený svět po určitém čase vrátit zpět do rovnovážné polohy, nebo se 

přiklonit k opačné teorii prosazované keynesiánci, a to že ekonomické systémy se 

s přirozenou tendencí rovnovážnému bodu vzdalují a musíme tedy přijmout opatření, 

která tuto nestabilitu vyrovnávají? Protože de facto v žádné ze zemí se nesetkáme 

s čistým liberalismem, můžeme vycházet z toho, že ani v demokratických, tržně 

orientovaných ekonomikách si již neklademe otázku, zda regulovat či ne, ale do jaké 

míry a prostřednictvím jakých nástrojů tuto regulaci provádět. Lze jen zopakovat názor 

prof. Stiglitze: Smithova ruka buď vůbec neexistuje, anebo notně zestárla1.  

Také si musíme zodpovědět otázku, co regulací sledujeme. Ochranu státu, stabilitu 

finančních trhů jako celku, ochranu spotřebitele? Největší míra regulace se tradičně 

objevuje v bankovním sektoru. Je to logické, protože služeb bank využívá největší počet 
                                                                 
1
 DAŇHEL, J. aj., Pojistná teorie, s. 145. 
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klientů a také se zde obchoduje s největšími objemy peněz. Nelze však zapomínat 

rovněž na další finanční odvětví – problémy pojišťoven či penzijních fondů mohou mít 

stejně dalekosáhlé důsledky, které mohou stejnou měrou ovlivnit stabilitu finančních 

trhů, potažmo celého hospodářství. Regulace ze strany státu má samozřejmě především 

za cíl celkově pozitivně ovlivňovat finanční stabilitu, příznivě působit na hospodářský 

růst a zajistit důvěru klientů a investorů v ekonomiku země. Vše spolu působí jako 

propojené nádoby. Klienti, kteří věří finančnímu systému, jsou více ochotni svěřovat 

své volné peněžní prostředky finančním institucím, které je zase ve stabilních 

podmínkách s větší ochotou nabízejí jednotlivcům a firmám. Regulace však nesleduje 

pouze zájmy klientů a investorů, tak jak se jimi zabývám ve své práci. Neméně 

důležitým aspektem je ochrana před daňovými úniky, které poškozují stát jako celek. 

Takže se čím dál více setkáváme s nástroji na ochranu před praním špinavých peněz a 

také snaze zabránit legalizaci výnosů z trestné činnosti.  

Ve své práci se však hodlám zaměřit především na ochranu klientů a investorů tak, 

jak je upravena z pohledu nejen českého, ale také evropského práva. V počáteční 

kapitole se věnuji vysvětlení jednotlivých pojmů, které procházejí celou prací jako 

červená niť – finanční trh, klient, investor a regulace. V dalších kapitolách se pak blíže 

podívám na dohled na českém trhu a také na problematiku jednotného evropského 

dohledu, který se stále větší integrací ekonomického i legislativního prostředí 

jednotlivých členských států Evropské unie (EU) nabývá na významu. Nejobsáhlejší 

kapitola je pak věnována jednotlivým nástrojům ochrany klienta a investora, tak jak 

jsou zpracovány v právních předpisech.  

Věřím, že má práce pomůže čtenářům k lepšímu pochopení problematiky 

finančních trhů, i když přiznávám, že vzhledem k významu, který pro život každého 

z nás mají, by si téma zasloužilo mnohem podrobnější zpracování. Dovoluji si proto 

odkázat na příslušnou literaturu, právní předpisy a zdroje, které zájemcům pomohou 

v dalším studiu. 
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1 Definice základních pojmů 

 

1.1 Finanční trh 

 

Původní pojem trh znamená místo, kde se shromažďovali kupující a prodávající, 

aby směňovali své zboží2. V dnešní globalizované době, kdy se mnoho obchodů 

sjednává elektronicky, bez přímého fyzického kontaktu mezi nakupujícím a 

prodávajícím bychom však s tímto pojetím nevystačili. Proto i definování pojmu 

finanční trh nezdůrazňuje místní prvek, ale spíš samotný proces směny. Navíc mnohdy 

mezi nabízejícího a poptávajícího vstupují zprostředkovatelé a vedlejší subjekty, které 

se samotného aktu směny neúčastní, avšak jejich vliv je nepopiratelný (např. regulátor), 

čímž se samotný proces směny stává pestřejším a komplikovanějším. 

Posláním finančních trhů je, aby přemísťovaly peníze od přebytkových subjektů 

(které jich mají v dané době nadbytek) k subjektům deficitním (které si naopak přejí 

utratit více, než kolika penězi disponují), a to především k těm, jež pro ně mají 

nejefektivnější využití3. Finanční trh můžeme definovat jako systém vztahů, nástrojů, 

subjektů a institucí, umožňujících shromažďování, soustřeďování, rozdělování a 

rozmisťování dočasně volných peněžních prostředků na základě nabídky a poptávky4.  

Z uvedeného vyplývá, že finanční trhy jako nedílná součást finančního systému 

umožňují, aby finanční systém nasál a začlenil do peněžního okruhu ekonomického 

systému co možná nejvíce, byť i pouze dočasně volných peněžních prostředků, které by 

jinak zůstaly nevyužity5. Někdy se setkáváme také s pojmem finanční trhy, což lze i 

přes množné číslo považovat za synonymum k pojmu finanční trh. Pokud bychom 

hledali právní definici pojmu finanční trh, tak ji v žádném z českých právních předpisů 

nenajdeme. 

 

                                                                 
2
 KOTLER, P., Marketing Management, s. 10. 

3
 REJNUŠ, O., Finanční trhy, s. 28. 

4
 BAKEŠ, M. aj., Finanční právo, s. 107. 

5
 REJNUŠ, cit. 3, s. 37.  
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1.1.1 Členění finančního trhu 

 

Na finanční trh můžeme pohlížet z různých hledisek. Při rozdělení na dvě 

základní části, trh peněžní a trh kapitálový, zohledňujeme charakter obchodovatelných 

instrumentů a časové hledisko jejich životnosti. Peněžní trh tak můžeme chápat jako 

trh krátkodobých peněz, splatnost instrumentů se pohybuje řádově ve dnech či měsících, 

není však delší než jeden rok. Kapitálový trh pojímáme jako trh dlouhodobých peněz, 

na něm je obchodováno s instrumenty s dobou splatností delší než jeden rok. Velmi 

důležitým nástrojem kapitálového trhu jsou také majetkové cenné papíry (akcie, 

podílové listy), které vlastně právně stanovenou splatnost vůbec nemají6. 

Samozřejmě lze finanční trhy dělit i z jiných hledisek, a tak rozlišujeme trhy 

organizované a neorganizované, bankovní, nebankovní, mimobankovní, národní, 

mezinárodní aj. Často se setkáme s pojmem primární a sekundární trhy, promptní trhy a 

termínované trhy. Základní členění je zobrazeno na obrázku číslo 1. 

 

ROSE, P. S. Money and capital markets. In: Oldřich REJNUŠ. Finanční trhy. 1. vyd. Ostrava: 

KEY Publishing, 2008. 

Obrázek 1: Členění finančního trhu podle základních druhů finančních investičních instrumentů 

                                                                 
6
 BAKEŠ, cit. 4, s. 108 
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1.2 Definiční rozdíly klienta a investora 

 

Domnívám se, že pro pochopení problematiky ochrany klientů a investorů na 

finančním trhu je třeba pochopit rozdíl mezi těmito dvěma hlavními skupinami, které se 

operací na finančním trhu účastní. I laik cítí, že je rozdíl, když se na finančním trhu 

pohybuje např. velká bankovní instituce a domácnost. Proto i rozdílný přístup k jejich 

ochraně má své opodstatnění. Je tu určitě riziko asymetrie informací, také objem 

znalostí a zdrojů (a to především finančních), kterými jednotlivé skupiny disponují, je 

výrazně odlišný.  

Jsem toho názoru, že rozdělení na „klienta = spotřebitele či individuálního 

investora“ a „investora“ má proto svůj účel a opodstatnění i v  přístupu k jejich 

ochraně. 

 

1.2.1 Institucionální investor 

 

Termín institucionální investor označuje osoby, které se zabývají investiční 

činností, tj. ukládáním svých vlastních nebo svěřených peněžních prostředků do 

nejrůznějších investičních nástrojů jako svou hlavní činností nebo jednou z hlavních 

činností7. Za investora je tak podle mého názoru potřeba považovat zejména subjekty 

splňující definiční znaky tzv. institucionálních, případně profesionálních investorů, jak 

jsou vymezeny v některých právních předpisech. Například v zákoně č. 256/2004 Sb., o 

podnikání na kapitálovém trhu (ZPKT) se setkáváme s pojmem profesionální zákazník 

(§2a ZPKT), který se vlastně s pojmem investora shoduje, dále v zákoně č. 15/1998 Sb., 

o dohledu v oblasti kapitálového trhu a dalších. Za tento typ investora jsou tak většinou 

považovány banky, pojišťovny, penzijní fondy, investiční společnosti a fondy8. 

                                                                 
7
 BAKEŠ, cit. 4, s. 629. 

8
 Se vstupem ČR do EU a v souladu se zásadami EU – volným pohybem osob, kapitálu a služeb mezi 

institucionální investory jsou sem zařazeny také zahraniční osoby oprávněné podnikat na území České 

republiky ve stejných oborech jako ostatní zmínění institucionální investoři. 
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Poněkud širším pojmem než institucionální investor je profesionální investor9. 

Obvykle patří mezi významné subjekty finančního trhu, které dosahují velkých objemů 

obchodu. 

Pojem „investora“ je často používán i zákonodárcem v jednotlivých právních 

předpisech, vedle již výše uvedených zákonů například dále také v zákoně č. 21/1991 

Sb., o bankách, zákoně č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, zákoně 

427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, zákoně 15/1998 Sb., o dohledu 

v oblasti kapitálového trhu a o změně dalších zákonů nebo zákoně 190/2004 Sb., o 

dluhopisech. Konkrétní vymezení pojmu se pro jednotlivé účely může lišit, právě 

s ohledem na cíle konkrétního právního předpisu. Tak české právní předpisy uvedený 

pojem používají povětšinou k obecnému označení klienta investičních služeb 

poskytovaných na finančním, resp. kapitálovém trhu, například Securities Exchange Act 

1934 zařazuje mezi kvalifikované investory až subjekty realizující určité vyšší roční 

objemy transakcí nebo překračující stanovené hranice kapitálu.  

V některých případech dochází k prolínání a vrstvení vztahů i mezi uvedenými 

subjekty a namísto jejich působení v jedné úrovni vystupují jako „investoři“ pouze 

někteří a ostatní se dostávají do postavení jejich „klientů“ společně i se subjekty dále 

definovanými jako klienti. Většinou se jedná o právnické osoby – finanční instituce. 

V prostředí České republiky a i celé Evropy není vstup fyzických osob nebo 

právnických osob, které nejsou finančními institucemi, na přímé kapitálové trhy, 

především pak na burzy cenných papírů, příliš obvyklý. Tyto vstupy se uskutečňují 

s využitím služeb zejména obchodníků s cennými papíry, což je, dle mého názoru, i 

jeden z definičních znaků většiny institucionálních či profesionálních investorů: jednání 

ve zprostředkovatelském postavení, případně ve vztahu správy shromážděných 

prostředků dalších osob, drobných investorů – spotřebitelů, tj. klientů těchto 

institucionálních investorů.  

Nástroje ochrany takovýchto investorů pak reflektují jejich profesionální statut a 

odbornou znalost. Právní prostředky určené pro jejich ochranu směřují jednak 

                                                                 
9
 Tento pojem je definován v ustanovení §2 ZPKT. Zahrnuje do něj tyto osoby: obchodník s  cennými 

papíry, banka, pojišťovna, zajišťovna, investiční společnost, investiční fond, penzijní fond, provozovatel 

platebního systému, provozovatel vypořádacího systému aj. 
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k zabezpečení průhlednosti a otevřenosti trhu (zamezení zneužívání vnitřních informací, 

manipulací s trhem apod.) a hlavně k potlačení asymetrie informací, která narušuje 

rovné podmínky u jednotlivých investorů. Za tímto účelem je příslušnými státními 

dozorovými orgány, regulátory i subjekty provozujícími veřejné trhy s investičními 

instrumenty kladen důraz na dodržování informační povinnosti.  

 

1.2.2 Klient 

 

Jako klienta (spotřebitele, individuálního investora) chápu subjekt, který na 

přímé finanční trhy vstupuje spíše v omezeném rozsahu, zejména co se týče objemu 

disponibilních finančních prostředků nebo spektra využívaných produktů a služeb, a 

navíc velmi často zprostředkovaně, s využitím služeb právě institucionálních investorů. 

Typickým klientem v tomto pojetí je tak například fyzická osoba pojistník jako klient 

pojišťovny, majitel běžného, vkladového nebo úvěrového účtu (a dalších bankovních 

produktů) při definování klienta banky nebo spořitelny (stavební, spořitelního nebo 

úvěrního družstva), případně individuální osoba vkládající prostředky do investičních 

nástrojů (akcií, dluhopisů, podílových listů) prostřednictvím obchodníků s cennými 

papíry nebo investičních fondů. Proto i jejich ochrana používá jiné nástroje a ve 

své podstatě je vedena i jiným záměrem a cílem. Důraz je i v těchto případech kladen na 

stránku získání informace, zejména o nabízené službě. Jsou dána například poměrně 

striktní pravidla, jak je možné určité služby a produkty propagovat, často s důrazem na 

výslovné zmínění volatility budoucích výnosů (pokud tyto výnosy reflektují vývoj 

právě kapitálových trhů), protože klienti často nejsou na rozdíl od investorů schopni 

toto riziko identifikovat a alespoň v hrubých rysech kvantifikovat. Také vzhledem ke 

složitosti dané problematiky je nutné zabezpečit při určení pravidel pro propagaci a 

inzerci služeb rozumnou míru informovanosti klienta, tak aby sdělení bylo srozumitelné 

a dostatečně jasné. V návaznosti na historické zkušenosti s důsledky výrazných otřesů 

trhů nebo bankrotů velkých finančních institucí na celou společnost nebo její výraznou 

část je v některých oblastech ve veřejném zájmu zřízen i určitý záchranný systém ve 

formě garančních nebo jiných záručních fondů, povinných pojištění apod. Podrobněji 

tuto otázku komentuji v části týkající se jednotlivých druhů finančních služeb.  
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Důvodem pro ochranu je zejména snaha o udržení poptávky na finančních 

trzích. Poptávka na finančních trzích je motivována jednak výnosností, tj. očekávanou 

mírou zisku (rentabilitou), danou vztahem zisku, dividend, úroků, případně jiných 

výnosů k vynaloženému kapitálu, likviditou, snadnou obchodovatelností, a tudíž 

možností rychlého získání zpět hotových peněžních prostředků a v neposlední řadě také 

kritériem bezpečnosti znamenajícím určení, jaká je pravděpodobnost udržení hodnoty 

investice alespoň na nominální výši. Sice ze samotné podstaty kapitálových trhů 

vyplývá existence určitého rizika – investičního, nicméně je důležité zabezpečit ochranu 

investic před riziky vyplývajícími z jednání zneužívajícího důvěru klientů, 

zneužívajícího určité neveřejné znalosti některou ze skupin investorů nebo z porušování 

právních předpisů či poctivého obchodního styku a dobrých mravů. Právní úprava pak 

sleduje tyto cíle jednak připuštěním na trh pouze subjektům splňujících určité minimální 

požadavky na kapitálovou vybavenost a odbornou způsobilost, jednak zabezpečením 

transparentnosti trhu a rovnosti všech jeho účastníků a zejména nastavením pravidel 

k zabránění zneužití svěřených prostředků a dalších hodnot klientů a investorů 

uvedených na kapitálové trhy.  

Pojem „klient“ je používán i zákonodárcem, mimo jiné, v právních předpisech 

regulujících činnost institucí na finančních trzích, například v zákoně č. 256/2004 Sb., o 

podnikání na kapitálovém trhu, zákoně č. 377/2005 Sb., o finančních konglomerátech, 

zákoně č. 21/1991 Sb., o bankách, zákoně č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních 

družstvech nebo zákoně č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a 

likvidátorech pojistných událostí. Většinou v těchto zákonech je pojem klienta používán 

v širším smyslu pro označení jakékoliv osoby, která je buď osobou poptávající 

poskytnutí příslušné služby dané instituce, nebo již s ní v takovém smluvním vztahu je.   

 

1.3 Regulace, regulátor 

 

Regulace (z lat. regula, pravítko, pravidlo) obecně znamená řídící či usměrňující 

činnost, ať už prováděnou člověkem nebo automatickým zařízením (regulátorem). Ve 

společnosti je regulace ovlivňování nebo ovládání lidského a společenského chování na 
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základě pravidel a omezení10. Regulace omezuje svobodu a volnost jednání jednotlivců 

tím, že ukládá jistá pravidla. Veřejná regulace znamená implementaci pravidel 

prostřednictvím administrativních orgánů, které se opírají o právo. To kontrastuje se 

systémem seberegulace, v němž jsou pravidla respektována dobrovolně a který se spíše 

než o právo opírá o neformální zvyklosti (například pravidla členství)11. Finanční 

teoretici zpravidla důsledně rozlišují mezi pojmy regulace finančního trhu a dohled, 

resp. dozor nad finančním trhem12. Regulaci finančního trhu pak můžeme chápat jako 

stanovení pravidel vstupu finančních institucí do finančního systému, podmínek jejich 

fungování a pravidel poskytování finančních služeb klientům13.  

Domnívám se, že regulace finančního trhu a dozor nad finančním trhem musí 

spolu jít ruku v ruce. Jedno od druhého nelze oddělit. Povětšinou samoregulační funkce 

nestačí, je potřeba nadřazeného orgánu, který na dodržování „pravidel hry“ dohlíží. Bez 

„hlídače“ by nebyla zaručena objektivita. Samozřejmě, tak jak u všech takovýchto 

úprav, pak vyvstává otázka – kdo ohlídá hlídače? Zde bych chtěla odkázat na práci 

teoretiků veřejné volby, například G. J. Stiglera a S. Peltzmana, kteří jako odpověď 

formulovali teorii ovládnutého strážce14. Určitě si dokážeme představit, že získáním 

kontroly nad tímto nadřazeným orgánem by se dotyčné osobě dostalo nepopiratelné 

výhody nad ostatními hráči na finančním trhu. To už je však, dle mého názoru, téma na 

samostatnou studii, které nemohu dát ve své diplomové práci takový prostor, jaký by si 

zasloužila. Regulatorní a dozorové orgány a instituce pro oblast finančních trhů mohou 

být podle J. Veselé uspořádány do čtyř modelů: 

- Jednotný nezávislý regulatorní a dozorový orgán 

- Specializované regulatorní a dozorové orgány 

- Jednotný regulatorní a dozorový orgán v rámci centrální banky 

- Účelově (funkcionalisticky) zaměřený regulatorní a dozorový orgán 

                                                                 
10

 http://cs.wikipedia.org/wiki/Regulace. 
11

 JACSON, P. M, BROWN, C. V., Ekonomie veřejného sektoru, s. 69 
12

 VESELÁ, J., Investování na kapitálových trzích, s. 27 
13

 MUSÍLEK, P., Komparace modelů finanční regulace a dozoru: výhody a nevýhody. Český finanční a 

účetní časopis. 2006, roč. 1, č. 4, s. 10. ISSN: 1802-2200 
14

 STIGLER, G. J. The Theory of Economic Regulation. Bell Journal of Economics and Management 

Science. 1971, vol. 2(1), no. 3, p. 3-21., PELTZMAN, S. Toward a More General Theory of Regulation. 

Journal of Law and Economics. August 1976, vol. 19, no. 2, p. 211-240. Dostupný z WWW: 

<http://wikisum.com/w/Peltzman:_Toward_a_more_general_theory_of_regulation > 
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Na základě výše uvedeného členění by bylo vhodné se blíže podívat na pojmy 

dozor, dohled, kontrola, inspekce, revize, prověrka. Často se setkáváme s případy, kdy 

jsou tyto termíny navzájem zaměňovány a používány laiky jako synonyma.  

Obecně lze za dozor považovat aktivitu, jejíž podstatou je pozorování určité 

činnosti nebo určitého stavu, na které navazuje hodnocení, popřípadě též aplikace 

prostředků směřujících k zajištění účelu sledovaného dozorčí činností15. Pod pojmem 

správní dozor rozumíme takovou správní činnost, při které vykonavatel veřejné správy 

(dozorčí orgán) pozoruje chování nepodřízených subjektů a porovnává je s chováním 

žádoucím, s požadavky právních norem16. Jiná definice obsahuje také prvek zákonnosti, 

tzn., že pod pojmem správní dozor pak zpravidla chápeme zákonem povolenou 

(podloženou) činnost správy, při které dozorčí orgán sleduje chování nepodřízených 

subjektů a ve věcech své specializované působnosti je porovnává s chováním 

žádoucím17.  

Obsahem institutu státního dozoru na úseku finanční činnosti je obecně 

dohled nad dodržováním právních předpisů, interních pravidel a individuálních 

právních aktů závazných pro dozorované subjekty, to vše s cílem zajistit především 

ochranu zájmů klientské veřejnosti těchto institucí a zabezpečit stabilitu hospodářského 

sektoru, v němž daný subjekt působí18.  

Čím se státní dozor na úseku finanční činnosti odlišuje od jiných typů 

státního, resp. správního dozoru, je skutečnost, že vždy souvisí (ať přímo či 

nepřímo) s tvorbou, rozdělováním a používáním peněžní masy či jejích částí 

dozorovanými subjekty, a to zejména při jejich činnosti ve sféře soukromých 

financí19.  

Při zjištění nedostatků u dozorovaných subjektů orgán státního dozoru aplikuje ve 

vztahu k těmto subjektům nápravné prostředky či prostředky sankční, odstupňované 

                                                                 
15

 HENDRYCH, D. aj., Správní právo. Obecná část, s. 283. 
16

 HENDRYCH, D. aj., Správní právo. Obecná část, s. 283. 
17

 SLÁDEČEK, V., Obecné správní právo, s. 230. 
18

 BAKEŠ, cit. 4, s. 50 
19

 BAKEŠ, cit. 4, s. 50. 
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zpravidla od peněžitých pokut, dosahujících řádově desítek milionů korun, až po nucené 

ukončení činnosti dozorovaného subjektu20. 

2 Historický exkurz 
 

2.1 Finanční krize v USA 

 

Otázka nastavení ochrany prostředí finančních trhů vystupuje do popředí 

v okamžicích, kdy je důvěra v prostředí z nějakého důvodu výrazně narušena nebo kdy 

se jedná o vytváření zcela nového rámce.  

Jako první příklad bych uvedla situaci ve Spojených státech amerických ve 30. 

letech 20. století. Před touto krizí byly finanční prostředky velké části veřejnosti 

umístěny, v mnoha případech i ve formě individuálních investic, do konkrétních akcií, 

prostřednictvím kapitálových trhů. Informace veřejnosti o kvalitě těchto cenných papírů 

byly, podle mého názoru, v mnoha případech nedostatečné a pravděpodobně i 

v důsledku emitentů mnohdy zkreslené a v kvalitě nevypovídající o finanční situaci 

emitenta a jeho podnikatelských záměrech. V důsledku krachu trhu cenných papírů a 

tím vyvolané celosvětové krize musela být důvěra veřejnosti (zejména drobných 

investorů) logicky narušena. Proto také počátkem 30. let 20. století došlo k přijetí 

legislativy upravující trh cenných papírů, která (samozřejmě po časem provedených 

novelizacích souvisejících s vývojem trhů) platí do dnešních dnů.  

V roce 1933 vstoupil v platnost zákon o cenných papírech (Securities Act 1933, 

který řeší otázku primárních emisí a jejich uvedení na trh) a v roce 1934 jeden 

z historicky nejvýznamnějších legislativních aktů pro oblast regulace trhů cenných 

papírů – Securities Exchange Act 1934 (zákon o burzách cenných papírů, který řeší 

otázky obchodování již emitovaných cenných papírů, povinnosti emitentů a regulaci 

trhů cenných papírů). Oba tyto zákony jsou, samozřejmě po průběžných novelizacích, 

v platnosti do současnosti. Těmito zákony došlo ke kompletní přeměně etických i 

                                                                 
20

 BAKEŠ, cit. 4, s. 51. 
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operačních aspektů nákupu a prodeje cenných papírů21. Základním nástrojem pro tuto 

změnu bylo vytvoření Komise pro cenné papíry (SEC – Securities and Exchange 

Commission) druhým z uvedených zákonů.  

 

2.2 Transformace české ekonomiky 

 

Druhá situace nastala například u transformujících se ekonomik zemí střední 

Evropy v 90. letech 20. století. V těchto ekonomikách, stejně jako v Československu (a 

následně České republice), bylo nutné právní prostředí kapitálových trhů kompletně 

vytvořit „na zelené louce“. K této otázce bylo provedeno několik studií, ze kterých 

vyplynulo, že kvalitní právní prostředí je předpokladem pro vytvoření fungujících trhů 

cenných papírů (La Porta a López-de-Silantes 199822).  

Také v České republice, resp. Československu bylo potřeba po roce 1989 

vytvořit právní prostředí týkající se nejen kapitálových trhů, ale cenných papírů jako 

takových a právních vztahů s nimi spojených úplně nově.  

Domnívám se, že vzhledem k  přerušení vývoje na dlouhá desetiletí, kdy 

v podstatě po celou dobu od roku 1948 se právní úprava zabývala pouze 

veřejnoprávními aspekty cenných papírů a okrajově směnkami a šeky a značný pokrok 

učiněný v té době ve světě nebyl reflektován, nebylo dost dobře možné navázat na 

úpravu před rokem 1948. V tomto období státního dohledu nad celou společností nebyla 

samozřejmě potřeba ani specifická ochrana zájmů klientů finančního odvětví (navíc 

limitovaného v podstatě jen na banky – spořitelny a státní pojišťovnu), právní řád jako 

takový nebyl nakloněn řešení konkrétních práv individuálních osob a současně se na 

trhu vyskytovaly pouze státní nebo státem vlastněné subjekty, kde riziko vzniku potíží, 

za které by nikdo nepřevzal záruku, bylo minimální.  

                                                                 
21 

CLARK, S., KINDER, P. D., Law and Business The Regulatory Enviroment, s. 450 
22 

MUSÍLEK, P., Trhy cenných papírů, s. 115. 
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Hned v roce 1990 byla vydána právní úprava týkající se dluhopisů, a to zákonem 

530/1990 Sb., následovala nová úprava všech obchodních vztahů, zejména regulace 

obchodních společností a s tím související možná emise akcií v obchodním zákoníku.  

Klíčovým právním předpisem pro oblast cenných papírů se však stal zákon č. 

591/1992 Sb., o cenných papírech. Tento zákon upravil definici cenných papírů, 

náležitosti jejich vydávání a základní smluvní typy vyskytující se v souvislosti 

s cennými papíry a dále nastavil ve své třetí části základní parametry fungování trhu 

s cennými papíry. Od počátku byla na povolení regulátora (nejdříve Ministerstvo 

financí České republiky, posléze Komise pro cenné papíry, nyní po sloučení Česká 

národní banka) vázána činnost obchodníka s cennými papíry a organizace burzovního 

trhu i mimoburzovního trhu, samozřejmě podmínky činnosti se v průběhu let postupně 

prováděnými novelizacemi i akty regulátora výrazně zpřísňovaly. Uvedený zákon 

stanovil také základní podmínky pro přijetí cenných papírů k veřejnému obchodování 

(zavedl povinnost připravit prospekt cenného papíru) a ve své části páté vymezil 

prostředky pro ochranu finančního trhu. Povinnosti při ochraně trhu byly při vzniku 

zákona vymezeny velmi stručně, emitenti museli vypracovávat pouze roční zprávu a 

z prostředků ochrany trhu zákon znal pouze zneužívání důvěrných informací. Postupně 

se samozřejmě tato úprava ukázala jako nedostatečná a zákon o cenných papírech byl 

mnohokrát novelizován, za významný krok při ochraně investorů považuji vyčlenění 

regulace do samostatného orgánu – Komise pro cenné papíry a její postupné vybavení 

příslušnými kompetencemi.  

V roce 2004 byla s ohledem na vstup České republiky do Evropské unie a se 

zřetelem na její legislativu regulace a ochrana kapitálových trhů vyčleněna do 

samostatného zákona, zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. 

V České republice následně proběhlo k 31. březnu 2006 sloučení všech do té doby 

samostatně organizačně fungujících dozorových orgánů (konkrétně Ministerstva financí 

České republiky, Komise pro cenné papíry a České národní banky) nad jednotlivými 

segmenty finančních služeb (zejména kapitálový trh a investiční služby, penzijní 

připojištění a pojišťovnictví a bankovní dohled) do jednoho „super-dozorového 

orgánu“, kterým se stala Česká národní banka. 
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2.3 Vstup do Evropské unie 

 

Do regulace odvětví finančních služeb a kapitálových trhů vstupuje stále 

intenzivněji také Evropská unie. Jejím cílem je podobně jako v dalších odvětvích 

ekonomiky sjednotit podmínky k výkonu činností v jednotlivých členských státech a 

finálně vybudovat jednotný trh. Co se týče záměru vytvořit jednotný kapitálový trh, tak 

v rozměru maloobchodních trhů se tento cíl zatím dosáhnout nepodařilo.  

Relativně úspěšná je ale, podle mého názoru, snaha sjednotit právní úpravu 

regulace podmínek vstupu a účasti subjektů v  oblasti finančních služeb a jejich dohledu. 

Vývoj zaznamenává zejména oblast se stále rostoucím významem v globalizující se 

ekonomice, a to regulace finančních konglomerátů. Zde se v posledních letech podařilo 

dosáhnout velmi významného posílení pravomocí regulátorů a vytvoření podmínek pro 

jejich spolupráci. 

Ve vztahu k individuálním drobným investorům a spotřebitelům, zejména 

z nových členských států, se Evropská unie snaží také zvýšit právní povědomí 

prostřednictvím široce publikovaných vzdělávacích kampaní.  

 

2.4 Finanční krize v letech 2007 – 2009 

 

Jedním z posledních zásadních impulzů pro revizi regulatorního prostředí na 

finančních trzích byly následky vyvolané finanční krizí, která započala v roce 2007 a 

trvala (podle obvykle přijímaných závěrů) do roku 2009. Legislativní proces změn 

v prostředí regulace finančních trhů touto krizí započatý však, podle mého názoru, stále 

probíhá. Ale i již před touto krizí bylo ze strany evropských orgánů poukazováno na 

určité nedostatky v systému celoevropské regulace a nedostatečně probíhající integraci. 

Udržení stability finančního systému, respektive zachování důvěry v tuto stabilitu je 

jedním z absolutně nezbytných předpokladů pro vytvoření plně integrovaného a 

fungujícího trhu finančních služeb.  

Regulace finančních trhů byla v posledních letech ve vyspělých ekonomikách 

předmětem výrazné analýzy a revize, právě s ohledem na důsledky vyvolané touto 
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finanční krizí. V rámci Evropské unie je jedním z klíčových výstupů a dokumentů 

takzvaná de Larosièrova zpráva23, soubor doporučení skupiny odborníků vedených 

Jacquesem de Larosièrem, vypracovávaných s cílem analyzovat příčiny finanční krize a 

učinit doporučení, jakým způsobem mají být posíleny požadavky na dohled za účelem 

lepší ochrany občanů a obnovení důvěry ve finanční systém.  

Od roku 2008 jsou pak jako základní cíle reformy regulace finančního prostředí 

Evropské unie deklarovány  

i. zaplnění identifikovaných mezer ve finanční regulaci a 

ii. její zesílení.  

S účinností k 1. lednu 2011 měly snahy o změnu v oblasti regulace finančních trhů 

vyústění v ustanovení nezávislých orgánů Evropského systému finančního dohledu, a to 

konkrétně Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (European Securities and Markets 

Authority - ESMA) se sídlem v Paříži, Evropského orgánu pro bankovnictví (European 

Banking Authority - EBA) sídlícího v Londýně, Evropského orgánu pro pojišťovnictví a 

zaměstnanecké penzijní pojištění (European Insurance and Occupational Pensions 

Authority - EIOPA) se sídlem ve Frankfurtu nad Mohanem. Vedle těchto tří nových 

orgánů Evropského systému finančního dohledu působí dále Evropská rada pro 

systémová rizika (European Systemic Risk Board - ESRB) sídlící také ve Frankfurtu 

nad Mohanem.  

S ohledem na celosvětové propojení a provázání systému finančních trhů je i, dle 

mého názoru, samozřejmě integrace dozorových činností na pouze evropské, respektive 

unijní úrovni nedostatečná, ke skutečné efektivnosti je potřeba nadále pracovat na 

harmonizaci systému dozoru, koordinaci činností a výměně informací celosvětově, 

případně alespoň na úrovni vyspělých ekonomik a hlavních center finančních operací.  

Na základě své analýzy se domnívám, že tento cíl je hlavními hráči světové 

ekonomiky vnímán, integrace je stanovena jako jeden z hlavních cílů a pracuje se na 

                                                                 
23

 LAROSIÉRE, de J. The High-Level Group On Financial Supervision. In The EU chaired by Jacques de 

Larosière Report, Brussels: 25 February 2009. Dostupné z:  

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/docs/de_larosiere_report_en.pd f> 

 

http://www.esma.europa.eu/
http://www.bundesbank.de/Navigation/EN/Service/Glossary/Functions/glossary.html?lv2=129524&lv3=161504#161504
http://www.bundesbank.de/Navigation/EN/Service/Glossary/Functions/glossary.html?lv2=129524&lv3=161504#161504
http://www.eba.europa.eu/
http://www.eiopa.europa.eu/
http://www.eiopa.europa.eu/
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jeho dosažení. Zda je tato aktivita dostatečně intenzivní a efektivní, však bude nutné 

zhodnotit až v delším časovém horizontu.  

3 Dohled nad finančním trhem v České republice 
 

3.1 Česká národní banka 

 

Česká národní banka (ČNB) je podle orgánem vykonávajícím dohled nad 

finančním trhem v České republice. ČNB tedy provádí dohled nad bankovním sektorem 

(dle zákona č. 21/1992 Sb. o bankách), družstevními záložnami (dle zákona č. 87/1995 

Sb. spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o 

doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 

pozdějších předpisů), kapitálovým trhem (dle zákona č. 15/1998 Sb. o dohledu v oblasti 

kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů), odvětvím pojišťovnictví (dle 

zákona č. 277/2009 Sb. o pojišťovnictví a zákona č. 38/2004 Sb. o pojišťovacích 

zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí), penzijními 

společnostmi (dle zákona 42/1994 Sb. o penzijním připojištění se státním příspěvkem a 

o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením), fondy penzijních 

společností, směnárnami a dohled nad institucemi v oblasti platebního styku. Stanovuje 

pravidla, která chrání stabilitu bankovního sektoru, kapitálového trhu, pojišťovnictví a 

sektoru penzijních fondů.  

Specifickou kategorií dohledu je dohled nad tzv. finančními konglomeráty 

(zákonem definovanými skupinami osob, které z podstaty definice zahrnují také 

finanční instituce, zejména pak vytvářejí tzv. bankovní nebo pojišťovací konglomeráty) 

podle zákona č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními a 

úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky 

s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů 

(zákon o finančních konglomerátech). Systematicky reguluje, dohlíží a popřípadě 

postihuje nedodržování stanovených pravidel.24  

                                                                 
24

 http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/ 

aspi://module='ASPI'&link='586/1992%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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Z uvedeného přehledu tak vyplývá, že od účinnosti zákona č. 56/2006 Sb. o 

změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem, došlo ke 

sjednocení do té doby odděleně vykonávaných dohledů plně na ČNB (zejména byl 

převeden dohled nad pojišťovnami z kompetence ministerstva financí do jednotného 

dohledového orgánu, kterým se stala Česká národní banka a současně došlo i ke zrušení 

Komise pro cenné papíry, která vykonávala dohled nad některými dalšími institucemi) a 

regulace finančních institucí v České republice se tímto plně centralizovala v rukách 

České národní banky.  

K otázce institucionálního uspořádání dohledu bych chtěla poznamenat, že plná 

integrace není v globálním měřítku příliš častým modelem. V rámci evropského 

prostředí započala jako první s integrací jednotlivých složek dohledu do jedné instituce 

Velká Británie, takovýto model funguje ještě v několika málo dalších zemích (například 

v Maďarsku nebo Rakousku). K tomu bych však chtěla podotknout, že zde se nejedná o 

sjednocení dohledových funkcí pod centrální banku, tento přístup je velmi řídký a v 

zásadě vedle České republiky funguje jen v několika dalších státech,  k nám svým 

legislativním prostředím nejbližší je na Slovensku, poté je možné uvést Singapur, Irsko 

nebo Bahrajn.  

Detailnější analýzu, nakolik je integrovaný model dohledu v rámci centrální 

banky vhodný a efektivní v této práci ponechávám stranou, uvedla bych pouze svůj 

názor k tomuto tématu. Domnívám se, že při správném kapacitním vybavení centrální 

banky je tento model vhodný a odpovídá trendům, které probíhají i na úrovni například 

evropských unijních institucí (tj. sdílení informací a zdrojů), a přičlenění dohledových 

pravomocí nenarušuje schopnost centrální banky plnit její hlavní roli, tj. stanovovat 

monetární politiku. Podle mého názoru informace získané v rámci dohledu centrální 

bance pomáhají zejména k plnění makroekonomické stabilizační úlohy. Samozřejmě 

považuji za důležité zmínit, že k této problematice existuje větší množství 

publikovaných článků a provedených analýz, integraci podporujících i uvádějících 

argumenty proti ní.  
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Z hlediska interní organizace přistoupila ČNB k vytvoření organizační 

struktury25, v rámci které funguje samostatná sekce regulace a mezinárodní spolupráce 

na finančním trhu, sekce dohledu nad finančním trhem a dále samostatný odbor ochrany 

spotřebitele. Každá ze sekcí je dále členěna na odbory zaměřené na následující oblasti - 

odbor regulace finančního trhu, odbor mezinárodní spolupráce na finančním trhu a 

odbor mezinárodní spolupráce na finančním trhu fungující v rámci sekce regulace a 

mezinárodní spolupráce na finančním trhu a odbor dohledu obezřetnosti, odbor dohledu 

odborné péče, odbor kontroly obezřetnosti a odbor kontroly odborné péče, které fungují 

v sekci dohledu nad finančním trhem.  

Nástroje, kterými v rámci regulace ČNB jako dohledový orgán disponuje, je 

možné obecně rozdělit do následujících kategorií (konkrétní podmínky jsou pak 

zmíněny v části této práce, kde rozvádím nástroje týkající se jednotlivých finančních 

institucí, případně složek finančního trhu) – nástroje povolovací, průběžně 

schvalovací a kontrolní a sankční.  

Prvotní úlohou je regulace vstupu do příslušného odvětví prostřednictvím 

udělovaného povolení (licence, registrace apod.). Řízení o udělení povolení je v zásadě 

zahajováno na základě žádosti podávané příslušným subjektem (žadatelem). Zákon 

předepisuje detailní požadavky, které musí žadatel splnit jak z pohledu formálního, tak 

věcného. Požadavky jsou samozřejmě stanoveny diferenciovaně podle významnosti 

instituce, nejvyšší požadavky jsou tak kladeny na banky, zajišťovny a pojišťovny, 

investiční společnosti, penzijní a investiční fondy, relativně nižší požadavky jsou 

zprostředkovatelské činnosti (pojišťovací a investiční zprostředkovatele, samostatné 

likvidátory pojistných událostí). Podle platné právní úpravy jsou tato povolení tzv. 

nároková, při splnění zákonem předepsaných požadavků má žadatel právní nárok na to, 

aby mu povolení bylo uděleno. Je nutné samozřejmě zmínit, že některé ze 

stanovených kritérií dávají samozřejmě prostor k určité diskreci ČNB při posouzení, zda 

stanovené podmínky byly nebo nebyly splněny. Takovýmto diskutabilním parametrem 

může být například požadavek na kvality osob navrhovaných pro řízení dané instituce 

(požadavek stanovený explicitně například u bank a pojišťoven) nebo zohlednění 

                                                                 
25

 www.cnb.cz 
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způsobilosti vlastníků, zakladatelů dané instituce a prokazatelnost zdrojů finančních 

prostředků určených pro počáteční kapitalizaci zakládané finanční instituce. Součástí 

žádosti je také (u institucí s vyššími nároky na udělení povolení, viz výše) předložení 

podnikatelského záměru ve formě obchodního plánu, na který jsou v případě bank a 

pojišťoven kladeny vysoké formálně technické požadavky. Jako důležitý aspekt 

z pohledu ochrany budoucích klientů bych ale zmínila, že s ohledem i na úpravu 

v evropském právu není součástí žádostí a schvalovacího procesu přezkoumávání 

konkrétních produktů a zejména smluvních podmínek, kterými se budou řídit (například 

u pojišťoven byly veškeré zásahy do regulace pojistných sazeb a pojistných podmínek 

zrušeny v roce 2002 v souvislosti se vstupem do EU)26.  

Druhým aspektem souvisejícím s udělováním povolení je pak výkon průběžné 

povolovací pravomoci po dobu existence a fungování dané finanční instituce. Opět 

tento regulatorní aspekt povětšinou dopadá na instituce s vyššími nároky na dohled 

(zejména banky a pojišťovny). Individuální schválení tak vyžadují zejména relevantní 

rozšíření činnosti daných institucí (například o další regulované bankovní činnosti nebo 

pojistná odvětví), změny členů statutárních nebo dozorčích orgánů a osob ve vedení a 

v neposlední řadě také změny ve vlastnické struktuře nad zákonem stanovené podíly.  

Vzhledem k tomu, že příslušné zákony definují většinou souhlas jako 

„předchozí“, domnívám se, že právně absence takového povolení zakládá absolutní 

neplatnost případné úkonu učiněného bez tohoto souhlasu. Například pokus o zvolení 

člena orgánu společnosti bez uděleného předchozího souhlasu by neměl mít vůbec 

zamýšlené právní účinky, a funkce v orgánu tak vůbec nevznikne a rejstříkový soud by 

měl návrh na zápis takové osoby zamítnout. Tyto prvky mají zajistit určitou kontinuitu a 

soulad se stavem, k jakému bylo povolení uděleno. Podle mého názoru jsou tyto dva 

prvky dohledu důležité i z pohledu ochrany klientů daných institucí, jelikož zabezpečení 

kvalitního řízení a dostatečné kapitálové vybavenosti (a samozřejmě i příslušnosti 

k jasně definovaným vlastníkům příslušné instituce) má nepochybný vliv na činnost a 

                                                                 
26

 Nicméně bych chtěla podotknout a uvést, že například v případě některých typů povinně-smluvních 

pojištění (lze uvést pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla) řídících se ve většině 

případů úpravou stanovenou ve zvláštním právním předpise, bývá tímto právním předpisem i například 

podrobně specifikován obsah pojistné smlouvy (zejména co se týče vymezení rizik pokrytých daným 

pojištěním), podmínky a případně i specifické parametry vzniku.  
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fungování příslušné finanční instituce. Vzhledem k tomu, že většina finančních institucí 

zakládá se svými klienty dlouhodobý právní vztah (to je zcela evidentní u pojišťoven, 

penzijních fondů, ale samozřejmě i u bank, které přijímají dlouhodobé termínované 

vklady nebo poskytující úvěry s konečnou splatností v řádu desítek let), je důvěra 

klienta ve správné fungování dané instituce klíčová, nedílnou součástí této důvěry je, 

dle mého názoru, i důvěra ve schopnost dozorového orgánu zabezpečit kvalitní dohled 

nad činností jím dohlížených subjektů.  

Dalším úkolem ČNB je vykonávat pravidelný dohled nad činností jím 

regulovaných subjektů. Tento prvek se skládá jednak ze širokého spektra informačních 

povinností uložených příslušným institucím, jednak oprávnění (a povinnosti) ČNB 

provádět pravidelný dohled a kontrolu i přímo tzv. „na místě“ v příslušných institucích. 

Obsah informační povinnosti je rámcově stanoven vždy příslušným zákonem 

regulujícím dané odvětví, do vyšší podrobnosti (včetně předepsaných vzorů hlášení a 

formulářů) je rozpracován prováděcími právními předpisy, které je v rámci své činnosti 

a pravomoci ČNB oprávněna vydávat. Jedná se o prováděcí vyhlášky a opatření, které 

vydává k této oblasti zpravidla ČNB. V metodické rovině ČNB také vydává na podporu 

účastníků trhu řadu výkladových a metodických materiálů formou úředních sdělení a 

odpovědí na dotazy. Kromě obsahu je těmito předpisy samozřejmě předepsána i časová 

frekvence předkládání jednotlivých hlášení. Obsah informačních povinností a způsobu 

ukládání povinností jednotlivým institucím by ČNB měla provádět koordinovaně 

s ostatními dohledovými orgány působícími v rámci EU a samozřejmě v souladu 

s pokyny a opatřeními orgánů Evropského systému finančního dohledu (jak je v této 

práci uvedeno také dále). Považuji tuto koordinaci za klíčovou zejména v případě 

globálních a přeshraničně působících finančních skupin a finančních konglomerátů.  

Domnívám se, že vhodným způsobem prováděné zveřejňování výsledků 

pravidelné kontrolní činnosti ČNB může být dobrým indikátorem pro rozhodování se 

klientů ohledně výběru partnera, se kterým uzavřou smluvní vztah k  produktu klientem 

poptávanému. Zde bych ale považovala za důležité zmínit, že se domnívám, že 

zveřejňování výsledků musí být činěno uvážlivě a skutečně po objektivním zhodnocení 

situace v komplexním pohledu. Podle mého názoru většina běžných klientů není 

schopna vyhodnotit s dostatečnou relevancí složité finanční aspekty ovlivňující situaci 
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finančních institucí, a proto hrozí při nesprávné interpretaci zjištěných výsledků 

kontrolní činnosti (k čemuž se obávám, že dost často dochází zejména ve sdělovacích 

prostředcích) vyvolání paniky spočívající v odlivu klientů (například tzv. „run na 

banku“), jehož důsledky mohou být pro danou finanční instituci fatální a mnohdy 

neadekvátní k reálné situaci. Pokud tak zhodnotím tuto otázku porovnáním 

zveřejněných informací na internetových stránkách ČNB, vedle obecných upozornění 

majících spíše osvětovou povahu27 jsou zveřejňovány informace hlavně o subjektech, 

kterým již bylo odňato povolení k výkonu činnosti v jiném členském státě EU, případně 

u kterých nastala neschopnost dostát svým závazkům.  

Posledními, nikoliv však nejméně důležitými nástroji jsou pravomoci sankční, 

případně řekněme silové. Do této skupiny patří možnost ČNB ukládat pokyny – nařízení 

k odstranění zjištěných nedostatků nebo pochybení, případně k jejich nápravě 

stanoveným způsobem a ve stanovené lhůtě. S tím souvisí pravomoc ukládat pokuty za 

přestupky (ve vztahu k fyzickým osobám) nebo jiné správní delikty. Ze závažnějších 

(pro činnost dané instituce) nástrojů je nutné zmínit možnost ČNB zakázat například 

aktivní obchodní činnost (nabírání nových klientů) dočasně prostřednictvím 

předběžného opatření28, nařídit vypracování a implementaci ozdravného plánu, zavést 

v dané instituci nucenou správu, případně činit kroky vedoucí k převodu podstaty 

regulované činnosti na jiný subjekt29 a finálně pak rozhodnout o odnětí uděleného 

povolení k činnosti.  

 

                                                                 
27

 Upozornění pro veřejnost k možnosti stavební spořitelny vypovědět smlouvu o  stavebním spoření; 

Upozornění pro veřejnost k možnosti naplnění skutkové podstaty trestného činu úvěrového podvodu v 

souvislosti s uzavíráním úvěrové smlouvy ; 

Upozornění České národní banky na rizika spojená s využíváním elektronického bankovnictví;  

Upozornění pro veřejnost k možnosti naplnění skutkové podstaty trestného činu pojistného podvodu 

podle ustanovení § 210 trestního zákoníku v souvislosti s uzavíráním pojistné smlouvy ; 

Upozornění pro veřejnost - Výkon dohledu nad dodržováním povinnosti jednat s odbornou péčí v 

souvislosti s obhospodařováním fondů kvalifikovaných investorů ; 

Upozornění pro veřejnost k povinnosti sjednat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem 

vozidla; 

Upozornění pro veřejnost k uzavírání smluv investičního životního pojištění; 

Upozornění na rizika spojená s investováním do tzv. rozdílových smluv ; atd.  
28

 § 97 zákona o pojišťovnictví 
29

 Převod pojistného kmene nebo kmene zajišťovacích smluv podle §105 a násl. zákona o pojišťovnictví 

lze uvést jako příklad. 

http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/upozorneni_pro_verejnost/20140102_upozorneni_vypoved_stavebni_sporitelna.html
http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/upozorneni_pro_verejnost/20131205_upozorneni_uzavir_uverova_smlouva.html
http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/upozorneni_pro_verejnost/20131205_upozorneni_uzavir_uverova_smlouva.html
http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/upozorneni_pro_verejnost/upozorneni_inter_bank.html
http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/upozorneni_pro_verejnost/20131018_upozorneni_pojistny_podvod.html
http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/upozorneni_pro_verejnost/20131018_upozorneni_pojistny_podvod.html
http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/upozorneni_pro_verejnost/201308029_upozorneni_fki.html
http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/upozorneni_pro_verejnost/201308029_upozorneni_fki.html
http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/upozorneni_pro_verejnost/20130719_upozorneni_skoda_zpusob_provozem_vozidla.html
http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/upozorneni_pro_verejnost/20130719_upozorneni_skoda_zpusob_provozem_vozidla.html
http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/upozorneni_pro_verejnost/20130625_upozorneni_uzavirani_smluv_inv_ziv_pojisteni.html
http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/upozorneni_pro_verejnost/20130422_upozorneni_rozdilove_smlouvy.html
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3.2 Ministerstvo financí 
 

Ministerstvo financí je ústředním orgánem státní správy pro státní rozpočet 

republiky, státní závěrečný účet republiky, státní pokladnu České republiky, finanční trh 

s výjimkou dozoru nad kapitálovým trhem v rozsahu působnosti Komise pro cenné 

papíry, daně, poplatky a clo, finanční hospodaření, finanční kontrolu, účetnictví, audit a 

daňové poradenství, věci devizové včetně pohledávek a závazků státu vůči zahraničí, 

ochranu zahraničních investic, pro tomboly, loterie a jiné podobné hry, hospodaření s 

majetkem státu, privatizaci majetku státu, pro věci pojišťoven, penzijních fondů, ceny a 

pro činnost zaměřenou proti legalizaci výnosů z trestné činnosti30.  

I z uvedeného je zřejmé, že ministerstvu financí zůstaly pouze zásadní 

koncepční úkoly ve vztahu k finančnímu trhu, to znamená mimo výkonu dohledu, který 

byl plně převeden (jak je uvedeno výše) na Českou národní banku. Vedle této činnosti 

zůstaly ministerstvu financí úkoly, respektive role navázané na činnost regulovaných 

finančních institucí, kde dochází k provázání na čerpání, respektive poskytování, 

prostředků ze státního rozpočtu (příspěvek na penzijní připojištění, podpora stavebního 

spoření). Ministerstvo financí tak vytváří koncepci, politiku a strategii státní kontroly 

dodržování podmínek pro poskytování státní podpory stavebního spoření, státního 

dozoru v souvislosti s poskytováním a vracením státního příspěvku penzijního 

připojištění a doplňkového penzijního spoření, jejich sbližování s mezinárodními 

normami a koordinace v rámci EU. Vytváří metodiku státní kontroly dodržování 

podmínek pro poskytování státní podpory stavebního spoření a státního dozoru nad 

činností penzijních společností a jejich depozitářů v souvislosti s poskytováním a 

vracením státního příspěvku penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření a 

s tím související metodiku vynucování plnění povinností a správního trestání. 

Samozřejmě také kontrolu a administraci činností výše uvedených provádí. Z pohledu 

předmětu této práce tak roli ministerstva financí vidím spíše jako doplňkovou.  

 

                                                                 
30

 http://www.mfcr.cz/cs/ o ministerstvu/základní informace/hlavní činnosti 
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3.3 Finanční arbitr 

 

Uvědomuji si, že je sporné zařadit do této kapitoly také institut finančního arbitra, 

který v ČR není dohledovým orgánem. Dovoluji si tak učinit s ohledem na 

problematiku ochrany klienta, kdy finanční arbitr stojí na pomezí aktivit samotných 

institucí, představovaných často účastí v nejrůznějších asociacích či komorách, nebo 

vytvořením funkce ombudsmana jako pracovníka, který řeší stížnosti klientů a orgánem 

vykonávajícím dohled nad finančním trhem v ČR, tedy Českou národní bankou.  

Institut finančního arbitra byl v České republice zřízen s účinností od 1. 1. 2003 

zákonem č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, a to v rámci harmonizace práva České 

republiky s právem Evropské unie. Finanční arbitr je mimosoudní orgán řešení sporů, 

který bezplatně rozhoduje spory mezi zákazníky a finančními institucemi, a to výlučně 

na návrh zákazníka (spotřebitele)31. 

Finanční arbitr nemůže rozhodnout, pokud: 

- nemá návrh na zahájení řízení veškeré náležitosti, 

- spor nenáleží do působnosti arbitra, 

- ve věci samé již rozhodl soud nebo řízení ve věci samé bylo před soudem 

zahájeno, 

- spor je nebo již byl předmětem řízení před arbitrem, 

- ve věci samé již bylo rozhodnuto v rozhodčím řízení nebo ve věci samé bylo 

rozhodčí řízení zahájeno. 

Z pohledu spotřebitele je určitě zásadním faktem, že řízení před finančním arbitrem 

je bezplatné a zahajuje se pouze na návrh zákazníka. Finanční instituce tedy není 

oprávněna podat návrh na zahájení řízení proti svému zákazníkovi. Dle mého názoru 

                                                                 

31  V zákoně č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů, je v § 1 vymezen 

okruh osob, v jejichž sporech je finančnímu arbitru za splnění dalších podmínek k rozhodnutí tohoto 
sporu dána pravomoc.  
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bezplatnost a možnost podat návrh jen ze strany zákazníka je krokem, který se snaží 

vyrovnat propastnou nerovnost mezi možnostmi, které mohou využívat jednotlivé strany 

na ochranu svých práv – finanční možnosti, lidské zdroje, zpracování relevantních 

informací. 

Ve věci, tedy o předmětu sporu, finanční arbitr rozhoduje nálezem. Proti nálezu 

finančního arbitra lze uplatnit opravné prostředky – námitky. Nález je soudně 

vykonatelný, a má tedy účinky srovnatelné se soudním rozhodnutím. V případě 

nesouhlasu s konečným rozhodnutím finančního arbitra je možné podat k obecnému 

soudu proti němu žalobu o přezkum rozhodnutí podle § 244 odst. 1 zákona č. 99/1963 

Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.  

4 Dohled nad finančním trhem v Evropské unii 
 

V této kapitole bych chtěla pojednat o roli specializovaných orgánů vytvořených 

v rámci EU pro dohled, respektive také koordinaci dohledových činností národních 

regulátorů na unijní úrovni, a to včetně zhodnocení jejich činnosti a působení na 

ochranu investorů a spotřebitelů. Proto detailně nerozebírám obecný rámec činnosti 

dalších orgánů EU, Evropského parlamentu, rady nebo komise, i když i jejich činnost, 

včetně působení v oblasti legislativní, významným způsobem stanoví a chrání práva 

spotřebitelů a investorů.  

Od roku 2011 jsou základním kamenem regulace finančního trhu a na něm 

působících subjektů orgány Evropského systému finančního dohledu, a to konkrétně 

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy, Evropský orgán pro bankovnictví, Evropský 

orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění a Evropská rada pro 

systémová rizika. Tyto orgány nahradili ve světle doporučení de Larosièrovy zprávy do 

té doby působící Evropský výbor regulátorů trhů s cennými papíry, Evropský výbor 

orgánů bankovního dohledu a Evropský výbor orgánů dozoru nad pojišťovnictvím a 

zaměstnaneckým penzijním pojištěním32. Tyto výbory vykonávaly činnost v působnosti 

                                                                 
32

 Legislativní rámec fungování je stanoven nařízením (EU) č. 1092/2010 o makroobezřetnostním 

dohledu nad finančním systémem na úrovni Evropské unie a o zřízení Evropské rady pro systémová 

 

http://www.esma.europa.eu/
http://www.eba.europa.eu/
http://www.eiopa.europa.eu/
http://www.eiopa.europa.eu/
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poradních orgánů Komise, přičemž tato forma působení byla shledána jako pro 

budoucnost nedostatečná a nevyhovující. Nové dohledové orgány nebyly navrženy ke 

zřízení s cílem zásadně měnit logiku a principy fungování Evropských společenství, 

záměrem je plně zohlednit zásady primárního unijního práva, zejména principy 

proporcionality a subsidiarity. Záměrem je také kontinuita a navázání na činnost 

dřívějších výborů, měly tak převzít všechny úkoly a pravomoci těchto výborů, včetně 

případného pokračování probíhající práce a projektů.  

Pravidelný a běžný dohled finančních institucí je stále zachováván v kompetenci 

národních regulátorů, kterým většina jejich kompetencí zůstala, fungují i nadále pro 

příslušné finanční instituce jako první a primární úroveň kontaktu daných institucí s 

regulátorem. Evropský systém finančního dohledu převzal nicméně odpovědnost za 

koordinaci a implementaci standardů dozorové činnosti (na vysoké úrovni), stal se 

garantem spolupráce centrálních evropských institucí s národními dohledovými orgány 

a záměrem jeho činnosti je i pokusit se řídit komunikaci mezi regulátory navzájem.  

Základní principy fungování dohledových orgánů jsou společné, proto je 

představím nejdříve zde ve společném popisu uvedeném v této části práce, dále pak 

budou zařazena pouze specifika týkající se příslušného orgánu. Všechny nové 

dohledové orgány byly zřízeny jako administrativně a finančně autonomní subjekty 

s vlastní právní subjektivitou. V obecné rovině jsou úkoly všech orgánů namířeny (i 

když je, podle mého názoru, tento úkol do značné míry pouze proklamací) ke zlepšení 

fungování, jednotnosti a účinnosti vnitřního trhu, při zohlednění rozdílných zájmů 

jednotlivých států i na trhu působících účastníků.  

Samozřejmých cílem je ochrana integrity a stability finančního systému, 

transparentnosti trhů, produktů a ochrana klientů a investorů. V této oblasti by dané 

orgány měly shromažďovat a analyzovat informace o spotřebitelském chování, 

posuzovat a koordinovat aktivity v oblasti finanční gramotnosti a snažit se například i o 

zavedení společných pravidel zveřejňování. Domnívám se, že takováto činnost je 

důležitá a že je třeba věnovat pozornost i údajům a podnětům získávaným od 

                                                                                                                                                                                              
rizika; nařízením (EU) č. 1093/2010 (Evropský orgán pro bankovnictví, EBA), nařízením (EU) 

1094/2010 (Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištěni, EIOPA) a nařízením 

(EU) 1095/2010 (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy, ESMA). 
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spotřebitelských, případně různých samosprávných a odborných organizací a spolků. 

Jedině takovýmto způsobem je možné získávat dostatečně kvalitní a aktuální odezvy 

z trhu. Pokud bude daný orgán schopen získat dostatečně aktuální odezvy z trhu, bude 

moci plnit další z úkolů daných mu příslušnou legislativou, a to zachytit nové produkty 

a inovace s cílem adekvátně upravit nebo doplnit regulatorní pravidla (pokud to 

samozřejmě bude nutné).  

U všech třech orgánů je předpokládána možnost pravomoci dočasně zakázat 

nebo omezit některé finanční činnosti, které ohrožují řádné fungování a integritu 

finančních trhů nebo stabilitu celého unijního finančního systému či jeho části, přičemž 

takovéto kroky by jednotlivé orgány měly mezi sebou navzájem koordinovat. Tato 

pravomoc by samozřejmě měla být používána výlučně subsidiárně, proto i příslušná 

nařízení upravují tuto pravomoc restriktivně a spíše jako skutečně mimořádné 

prostředky, a to pro případ, kdy selže funkce primárního národního regulátora.  

Domnívám se, že koordinovat restriktivní opatření nadnárodně je zásadně 

důležité. V tomto je, podle mého mínění, nutné vzít si poučení z předchozí finanční 

krize. Propojení finančních skupin jak mezioborově, tak v rámci mnoha států, ve 

kterých některé finanční konglomeráty působí, činí výlučně národní pohled na regulaci 

nedostatečným a tendence k nadnárodním pravomocím regulátorů je, domnívám se, 

správnou cestou.  

Nedílnou součástí činnosti těchto orgánů je spolupráce a příprava 

harmonizovaných legislativních pravidel a technických norem, kterými budou (nakolik 

to bude možné a podaří se dosáhnout úspěšného výsledku) zajištěny rovné podmínky na 

trhu, unifikovaná ochrana investorů a klientů na unijním trhu a samozřejmě také 

jednotná pravidla systému odškodňování investorů (resp. klientů) příslušných 

finančních institucí. Technické normy, které mají být připravovány ze strany 

jednotlivých orgánů dohledu, dostávají právně závaznou podobu (z hlediska 

legislativního), prostřednictvím Evropské komise. Jako obecný usus by však Evropská 

komise již ale neměla do návrhů provádět žádné zásadní změny, odpovědnost za 

odbornou kvalitu a obsah daného návrhu je primárně na příslušném odborném orgánu 

dohledu. Příslušný orgán dohledu má stanovenou povinnost, předtím než příslušný 

návrh technické normy předloží Evropské komisi, veřejně návrhy konzultovat (tuto 
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povinnost chápu jako povinnost konzultovat s odbornou veřejností, sdruženími subjektů 

působících na příslušných trzích a národními regulátory) a provést analýzu nákladů 

novou regulací vyvolaných a přínosů tím získaných (s výjimkou případů, kdy tyto 

konzultace a náklady jsou samy o sobě nepřiměřené obsahu nově navrhované úpravy). 

Jednotlivými nařízeními je podrobně upravena procedurální stránka přípravy a přijímání 

regulačních technických norem.  

 

4.1 Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) 

 

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy byl zřízen s účinností od 1. ledna 2011 

na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 o zřízení 

Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně 

rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES.  

Činnost ESMA plně navázala na předchozí aktivity výborů, které byly v zásadě 

předchůdci orgánů Evropského systému finančního dohledu. Hlavní těžiště aktivit, 

podle mého vnímání, spočívá ve vztahu tohoto orgánu k implementaci pravidel 

Směrnice 2004/39/EC o trzích s finančními nástroji (MiFID), dále pak ve vztahu 

k nekalým praktikám na trhu cenných papírů jako je zneužívání trhu a informací, tzv. 

short selling, a dále k fungování trhu různých finančních derivátů. Významnou roli 

ESMA vnímám v oblasti regulace a nově zaváděného systému reportingu ve zkratce 

nazvaného EMIR (European Market Infrastructure Regulation), ke kterému vytváří 

v rámci své kompetence tzv. technické prováděcí předpisy. Tyto předpisy jsou, podle 

mého názoru, v zásadě neaplikovatelné na běžné klienty, nicméně u velkých investorů 

může dojít ke splnění podmínek pro povinný reporting v systému EMIR. Respektive 

každý z investorů do definovaných derivátových produktů musí provést klasifikaci 

svého postavení podle EMIR regulace a v souladu s touto klasifikací pak plnit 

povinnosti (s tím, že pro menší investory v zásadě mohou plnit a v praxi i plní za ně 

stanovené povinnosti jejich depozitáři). Jak bude zmíněno níže, v oblasti ochrany 

investorů a klientů se ESMA společně s ostatními orgány Evropského systému 

finančního dohledu podílela na koordinaci a tvorbě pokynu o vyřizování stížností 

klientů. Ve vztahu k ochraně klientů pracuje ESMA také na programu PRIPs (Packaged 

http://www.esma.europa.eu/
http://www.esma.europa.eu/
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Retail Investment Products), cílem kterého je příprava jednotného režimu zveřejňování 

informací o produktech a sjednocení standardů kladených na nabídku (prodej) ve vztahu 

k hlavním kategoriím retailových investičních produktů (jako jsou různé formy 

podílových fondů, cenné papíry cílené na veřejnost/retailové klienty, strukturovaná 

termínová depozita, investiční životní produkty apod.). Jako ocenitelný materiál pro 

individuální investory (klienty) bych z publikací ESMA chtěla uvést Průvodce 

investováním33. Cíl tohoto průvodce určený investorům je možné citovat: Je rovněž 

důležité, abyste pochopili, jaká máte práva a co můžete očekávat, pokud jde o 

informace, které jsou od vás požadovány nebo které jsou vám poskytovány, a to v 

závislosti na tom, který typ investiční služby nebo investičního produktu si vyberete.  

 

4.2 Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) 

 

Evropský orgán pro bankovnictví byl zřízen s účinností od 1. ledna 2011 na 

základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 o zřízení 

Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně 

rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES. Pokud bych 

měla hodnotit aktivity a činnost orgánu pro bankovnictví, domnívám se na základě 

zveřejňovaných podkladů na internetových stránkách orgánu34, že tento vykonává svou 

činnost velmi aktivně. Z hlediska provázanosti na národní legislativní úpravy bych 

chtěla zmínit, že do českého zákona o bankách je způsob spolupráce mezi ČNB a EBA 

implementován.35 

Značný objem činnosti je samozřejmě delegován na sledování a hodnocení 

bankovních institucí z pohledu jejich finanční situace, zejména ve vztahu 

k implementaci přechodu od požadavků tzv. Basel II. na Basel III; podobně je zaměřena 

činnost orgánu v oblasti stanovení jednotných pravidel pro aplikaci legislativního 

balíčku tzv. CRD IV. týkající se kapitálové přiměřenosti investičních podniků a 

                                                                 
33

 http://www.esma.europa.eu/system/files/2012-682_guide_to_investing_-_cs.pdf i v českém jazyce  
34

 www.eba.europa.eu/ 
35

 Odkazuji zejména na §5k, §5n, §12a odst. 8 ohledně urovnávání sporů mezi národními orgány dohledu, 

§26i, §26j ohledně informační povinnosti a další. 

http://www.eba.europa.eu/
http://www.eba.europa.eu/
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úvěrových institucí. Jak vyplývá z výroční zprávy EBA za rok 2012, je v souladu 

s doporučením učiněným již v de Larosièrově zprávě věnovaná zásadní pozornost 

vytvoření jednotné příručky pravidel pro bankovnictví (Single Rulebook in banking) 

s navržením silně unifikovaných pravidel pro regulaci a technické požadavky, která by 

byla přímo účinná bez nutnosti implementace do jednotlivých národních legislativních 

předpisů. Jak je i zmíněno ve výroční zprávě EBA (poslední dostupná za rok 2012, tj. 

shrnující druhý ucelený rok činnosti orgánu), Single Rulebook zatím nebyl dokončen a 

schválen.  

Celkově je, podle mého názoru, činnost EBA silně zaměřena (zcela logicky a 

správně) na vydávání stanovisek (opinions) nebo pokynů/doporučení (guidelines) 

definujících pojmy, případně výklad a aplikaci a sjednocujících přístup v oblasti 

finančních parametrů dozorovaných subjektů, přístupu k hodnocení rizika. 

V oblasti, která je hlavním předmětem této práce (regulace ovlivňující klienty 

finančních institucí), spustil EBA na konci roku 2013 veřejnou diskuzi nad návrhem 

regulační technické normy definující minimální výši a požadavky na profesní 

odpovědností pojištění (případně ekvivalentní zajišťující nástroje) pro zprostředkovatele 

hypotečních úvěrů. Tato diskuze by měla být uzavřena k 18. březnu 2014, a proto její 

zhodnocení není předmětem této práce. Nicméně vzhledem k tomu, že oblast 

hypotečních úvěrů byla jedním ze spouštěčů poslední finanční krize, osobně bych 

očekávala, že tento záměr bude podpořen a vyústí v novou regulaci činnosti 

zprostředkovatelů hypotéčních úvěrů, stanovení podmínek, které tyto subjekty budou 

muset splnit a zejména ke stanovení jednotných pravidel zajištění (pojištění) 

odpovědnosti těchto subjektů za škodu způsobenou jejich činností.  

Chápu záměr evropských orgánů, tak jak je v tomto návrhu popsán, definovat 

kategorii zprostředkovatele hypotečních úvěrů a zavést jejich regulaci způsobem 

v zásadě obdobným například systému regulace pojišťovacích zprostředkovatelů.  

Druhým tématem rozvíjeným orgánem pro bankovnictví EBA v oblasti ochrany 

spotřebitelů je diskuze zahájená také koncem roku 2013 (výsledky nebyly k datu 

ukončení této práce publikovány), prováděná společně s Evropským orgánem pro cenné 

papíry a trhy a beroucí v potaz (respektive jako základ) již dříve vytvořený pokyn 
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Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění na téma 

sjednocení přístupu k řešení stížností (spotřebitelů). Toto sjednocení je cíleno jak na 

úrovni jednotlivých členských států, tak v úrovni jednotlivých trhů a institucí, tj. 

sjednotit přístup zejména v bankovnictví, pojišťovnictví a na trhu cenných papírů. 

V této oblasti bylo zjištěno provedenou analýzou, že jednotný přístup jednotlivých 

členských států neexistuje (a to ani v rámci jen jednoho odvětví – například 

pojišťovnictví, kde byl proces realizován jako první), poukázalo se i na zneužívání 

informační asymetrie při řešení stížností. Záměr koncem roku 2013 iniciovaný, 

respektive zamýšlený pokyn má být adresován regulátorům a na rámcové úrovni. 

Základ úpravy, na který se výslovně odkazuje, je již položen ve směrnicích MiFiD a 

UCITS, které předpokládají, že se stížnosti investorů a klientů budou řádně řešit a 

jednotlivé instituce zavedou „pro-klientské“ procesy jejich vyřizování. Zavedení 

způsobu vyřizování stížností je cíleno na jednotlivé finanční instituce, nicméně jelikož 

doporučení má být adresováno dohledovým orgánům, bude podstatou pokynu instrukce, 

jak mají při své kontrolní činnosti způsob vyřizování stížností dohlížet.  

Opět i tento záměr hodnotím pozitivně a domnívám se, že bude přínosem, který 

zlepší ochranu klientů a zabrání subjektům působícím na trzích pokoušet se například o 

regulatorní arbitráž a vybírat si pro své působení, respektive usídlení jurisdikce s dnes 

spíše laxním a méně formálně ukotveným přístupem národních regulátorů.  

 

4.3 Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění  

(EIOPA) 

 

Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění byl zřízen 

s účinností od 1. ledna 2011 na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 

1094/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví 

a zaměstnanecké penzijní pojištění), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení 

rozhodnutí Komise 2009/79/ES. 

http://www.eiopa.europa.eu/
http://www.eiopa.europa.eu/


31 
 

Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění deklaruje 

na svých internetových stránkách36 jako jeden ze svých hlavních úkolů lepší ochranu 

spotřebitelů a obnovení jejich důvěry ve finanční systém, samozřejmě neopomíjí ani 

další orgánu dohledu uložené úkoly jako je sjednocení, zlepšení a zefektivnění činnosti 

dohledových orgánů v jednotlivých členských státech, s tím související prosazování 

harmonizace pravidel a v neposlední řadě zaujetí role k řešení otázek dohledu 

přeshraničně působících skupin. Pokusila bych se shrnout již vydané pokyny 

(guidelines) EIOPA, týkající se obecných regulatorních požadavků na subjekty působící 

v pojišťovnictví a související i se zaváděním pravidel tzv. Solventnosti II (Solvency 

II)37. Konkrétně se jedná o pokyn národním regulátorům jednotně dohlédnout na systém 

zavedení účinného řídicího a kontrolního systému, který zabezpečí řádné a obezřetné 

řízení pojišťoven (požadavek Solvency II), obecný pokyn definující standardy 

předkládání informací příslušným vnitrostátním orgánům dohledu ze strany pojišťoven 

a zajišťoven (opět se jedná o požadavek související s přípravou na Solvency II), pokyn 

ohledně postupu orgánu dohledu při předběžném posuzování interních modelů (jedná se 

o koordinaci přístupu ke projednávání žádostí pojišťoven a zajišťoven o schválení 

interních modelů používaných pro výpočet solventnostního kapitálového požadavku 

podle směrnice Solvency II), poslední pokyn spojený s implementací směrnice 

Solvency II souvisí s požadavkem této směrnice na zavedení řídicího a kontrolního 

systému zahrnujícího systém řízení rizik a výhledové posouzení vlastních rizik a 

solventnosti (tzv. „Own Risk and Solvency Assessments“ – ORSA, s perspektivou 

zaměřenou do budoucnosti). Jelikož problematika směrnice Solvency II je do vysoké 

míry technická a objemem regulatorní úpravy zasluhující rozpracování v samostatné 

práci, zůstávám pouze u jejího zmínění jako významného předmětu zájmu EIOPA a 

v plném detailu dále tuto problematiku nerozvádím.  

Další pokyny se již týkají otázek, které jsou předmětem této práce. V rámci 

publikovaného pracovního programu EIOPA pro rok 2013 cituji, jaké úkoly si orgán 

stanovil pro oblast ochrany spotřebitelů: V souladu se svým mandátem bude orgán 

EIOPA dále rozvíjet a uplatňovat svou „vedoucí úlohu“ při prosazování průhlednosti, 

                                                                 
36

 https://eiopa.europa.eu 
37

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k 

pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) 

http://www.eiopa.europa.eu/
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zjednodušování a spravedlnosti podmínek na trhu se spotřebitelskými finančními 

produkty a službami v rámci vnitřního trhu (článek 9 nařízení o orgánu EIOPA). Bude 

tak činit prostřednictvím vývoje standardizovanějších a srovnatelnějších informací o 

rizicích a nákladech produktů, příslušných regulačních požadavcích a postupech řešení 

stížností. V meziodvětvových otázkách se orgán EIOPA bude společně s ostatními 

dvěma evropskými orgány dohledu pod záštitou podvýboru společného výboru pro 

ochranu spotřebitelů a finanční inovace věnovat ochraně spotřebitelů a finančním 

inovacím, aby zajistil meziodvětvovou jednotnost a vyvaroval se zdvojování práce 38.  

V legislativní oblasti je činnost směřována (s ohledem na ochranu spotřebitelů) 

na harmonizaci vyřizování stížností klientů (viz výše) a vypracování prováděcích 

předpisů k přepracované směrnici o zprostředkování pojištění (směrnice IMD II). 

Z existujících pokynů je třeba zmínit právě pokyn k vyřizování stížností pojišťovnami, 

současně s ním byl vypracován i pokyn k vyřizování stížností pojišťovacími 

zprostředkovateli.  

Pokyn vztahující se k pojišťovnám vychází ze směrnice Solvency II a odkazuje 

se na její bod stanovující, že v případě neživotního pojištění je stanovena povinnost, 

podle níž pojišťovna informuje pojistníka o způsobu vyřizování stížností pojistníků v 

záležitostech smluv, včetně případné existence instituce, na kterou se lze se stížnostmi 

obracet, aniž je dotčeno právo pojistníků obrátit se na soud, a v případě životního 

pojištění je stanovena povinnost pojišťovny sdělit pojistníkovi v souvislosti se 

závazkem opatření pro vyřizování stížností pojistníků, pojištěných osob nebo osob 

oprávněných podle smluv, případně včetně existence orgánu pro vyřizování stížností, 

aniž je dotčeno právo zahájit soudní řízení. Úkolem stanoveným národním orgánům 

dohledu tímto pokynem je zajistit, aby pojišťovny zavedly postupy pro nakládání se 

stížnostmi definované a schválené vrcholným vedením pojišťovny, který by měl rovněž 

nést odpovědnost za jejich zavedení a za průběžnou kontrolu jejich dodržování. Tyto 

postupy by měly být zachyceny písemně, např. jako součást všeobecné politiky 

(spravedlivého) zacházení s klienty pojišťoven, měly by být dostupné všem příslušným 

zaměstnancům pojišťovny prostřednictvím odpovídajícího vnitřního informačního 

                                                                 
38 https://eiopa.europa.eu/about-eiopa/work-programme/work-programme-2013/index.html 
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kanálu. Interní aparát pojišťovny pro vyřizování stížností by měl být efektivně funkční, 

vést řádnou evidenci o způsobu vyřizování stížností. Dále by národní dohledové orgány 

měly zavést do plnění pravidelné informační povinnosti pojišťoven i hlášení o 

vyřizování stížností.  

Tuto informační povinnost považuji za důležitou v  souvislosti s tím, že klienti 

pojišťoven mají možnost obracet se se svými podněty a stížnostmi i přímo na dohledové 

orgány, ty pak budou mít možnost zhodnotit informace na podkladech podnětů z „obou 

stran“. Legislativně je samozřejmě nutné, aby tento pokyn byl promítnut do příslušné 

legislativy konkrétního členského státu. Pokyn týkající se pojišťovacích 

zprostředkovatelů se opírá o ustanovení směrnice IMD39 obdobné výše zmíněné úpravě 

Solvency II. Rozsah uložených povinností je v zásadě shodný s pokynem týkajícím se 

pojišťoven s tím specifikem, že požaduje i zapojení příslušných pojišťoven, pro které 

zprostředkovatelé vykonávají svou činnost (u specifických kategorií zprostředkovatelů 

– týká se zejména výhradních agentů), do tohoto procesu. 

 

4.4 Evropská rada pro systémová rizika (ESRB) 

 

Evropská rada pro systémová rizika vznikla, jak bylo již uvedeno výše, také 1. 

ledna 2011 jako nezávislý orgán EU (součást Evropského systému finančního dohledu), 

kterému byl stanoven cíl předcházet systemickým rizikům potenciálně ohrožujících 

finanční stabilitu v EU. Klíčovým úkolem této Evropské rady je shromažďovat 

informace, provádět jejich analýzu a poté výměnu primárně v rámci systému orgánů 

Evropského systému orgánů dohledu nad finančním trhem. Dále byla Evropská rada 

pověřena pravomocí vydávat varování a doporučení a koordinovat aktivity s dalšími 

mezinárodními institucemi (jmenovitě nařízení o jejím zřízení zmiňuje Mezinárodní 

měnový fond a Radu pro finanční stabilitu).  

Na základě svých zjištění může ESRB vydávat varování nebo doporučení 

k přijetí nápravného opatření, tyto kroky může též spojit s přípravou návrhu 

                                                                 
39

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/92/ES ze dne 9. prosince 2002 o zprostředkování 

pojištění 
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odpovídajícího legislativního aktu. Vzhledem k tomu, že uvedená rizika a požadované 

reakce jsou ve většině případů předmětem politického rozhodování, mělo by doporučení 

ESRB stanovovat vždy i lhůtu pro danou politickou reakci. Tato varování nejsou 

v zásadě určena veřejnosti, ale pouze na důvěrné bázi k informování regulátorů, 

nicméně při zachování nařízením předepsaného procesu (tj. zejména poskytnutí 

dostatečné lhůty Radě EU pro přijetí adekvátní reakce před případným zveřejněním 

přímo Evropskou radou) může generální rada ESRB rozhodnout i o tom, že se příslušné 

varování nebo doporučení zveřejní.  

ESRB má povinnost se svými zjištěními pravidelně seznamovat ostatní orgány 

EU (minimálně jedenkrát ročně informuje Evropský parlament) a pro veřejnost je 

informace zpracovávána ve formě výroční zprávy, která je zveřejňována mimo jiné na 

internetových stránkách rady (www.esrb.europa.eu). 

 

5 Způsoby a prostředky ochrany 

 

5.1 Soukromoprávní prostředky 

 

V rámci soukromoprávních prostředků je možné nalézt speciální ustanovení 

v úpravě závazkového práva, jejichž použití je kogentní pro obchody uzavírané na 

kapitálových trzích (například úprava smluv o finančních službách uzavíraných na 

dálku v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) a dále úpravu žalob, kterými se 

v případě porušení mohou klienti domáhat svých práv.  

Z teoretického právního pohledu by v ideálním právním prostředí měly tyto 

prostředky být dostatečné a s jejich pomocí by se každý domohl svého práva. I když 

budeme předpokládat, že úroveň soukromého práva v České republice je dostačující, 

pak nemůžu souhlasit s tím, že i výkonnost a pružnost našeho soudního systému je 

odpovídající.   
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5.2 Veřejnoprávní prostředky 

 

Pro reálnou ekonomiku je však rozsah ochrany nabízený soukromým právem 

nedostatečný a je nutné použít i prostředky ve své povaze veřejnoprávní, zejména 

z kategorie práva správního, do nějž řadíme také právo finanční, a v zásadních otázkách 

i práva trestního. 

Za nejvýznamnější nástroje správního práva považuji jednak vytvoření určité 

autority s veřejnoprávními pravomocemi pro stanovenou oblast (tj. vytvoření regulátora 

trhu) a definování rozsahu pravomocí svěřených této autoritě (regulátorovi). Pravomoci 

je možné dále rozčlenit na sféru povolovací (schválení subjektů oprávněných působit 

v daném odvětví a vydávání povolení pro další zásadní skutečnosti, které by mohly 

ovlivnit působení oprávněných subjektů v daném odvětví), průběžně dohlížecí a 

kontrolní (do této kategorie bych zařadila široké spektrum informačních povinností 

samotných subjektů a také oprávnění regulátora vyžadovat další informace nebo 

provádět kontroly přímo na místě) a v neposlední řadě sankční.  

Sankční pravomoci mohou začínat od samotného provedení kontrol a sdělení 

zjištěných nedostatků, přes udělení pokut za porušení stanovených povinností a 

provedení restriktivních zásahů do činnosti subjektů (jako je uložení sestavit ozdravný 

plán, pozastavení oprávnění k výkonu činnosti, zavedení nucené správy) a končí 

rozhodnutím o odebrání povolení k působení v daném odvětví.  

Mezi veřejnoprávní nástroje bych zařadila také prostředky trestního práva, kdy 

skutky spočívající v porušování povinností v hospodářském styku nebo ve vztahu 

k investorům naplňují skutkové podstaty několika trestných činů. Z nejčastějších bych 

uvedla – podvod (podle §209 TZ, včetně jeho variant pojistný podvod §210 TZ a 

úvěrový podvod §211 TZ), poškozování a zvýhodňování věřitele (§222 a §223 TZ) a 

zpronevěru (§206 TZ). Pro ochranu investorů na kapitálovém trhu hrají významnou roli 

skutkové podstaty trestných činů uvedené v Hlavě VI, dílu 3 - Trestné činy proti 

závazným pravidlům tržní ekonomiky a oběhu zboží ve styku s cizinou40. Považuji za 

                                                                 
40  Z nich bych uvedla především porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže (§ 248), 

neoprávněné vydání cenného papíru (§ 249), manipulace s kurzem investičních nástrojů (§ 250), 
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nutné zmínit, že trestní odpovědnost má významný důsledek i do další činnosti 

trestaných osob v odvětví finančních služeb. Spáchání relevantních trestných činů 

(úmyslných trestných činů, zejména proti majetku nebo hospodářských trestných činů) 

způsobuje zánik oprávnění provozovat určité regulované činnosti nebo možnosti 

vykonávat funkci ve statutárních nebo dozorčích (případně i jiných) orgánech 

právnických osob oprávněných provozovat příslušné finanční služby a také nemožnost 

dané osoby získat po relativně dlouhé období (většinou 10 let) povolení k výkonu 

takovéto činnosti nebo funkce.  

Nové možnosti, jak postihnout trestnou činnost v oblasti finančních trhů, přinesl 

zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, který 

upravuje podmínky trestní odpovědnosti právnických osob, tresty a ochranná opatření, 

které lze za spáchání stanovených trestných činů právnickým osobám uložit, a postup 

v řízení proti právnickým osobám41. Při ukládání sankcí však soud přihlíží i 

k důsledkům, které může mít jejich uložení na třetí osoby, protože uložení sankce může 

mít dopad na větší okruh osob, než je to u ukládání sankcí v případě fyzických osob.  

Chtěla bych se zastavit u nejpřísnějšího trestu, tj. zrušení právnické osoby. Krom 

podmínek, které musí být kumulativně splněny42, aby soud mohl přistoupit k vyměření 

trestu zrušení právnické osoby, si musí soud navíc v případě osob vyjmenovaných 

v ustanovení §16 odst. 2 a 3 TOPO vyžádat předchozí vyjádření České národní banky 

nebo příslušného orgánu státní správy k možnostem a důsledkům uložení tohoto trestu. 

Soud je k tomuto vyjádření povinen přihlédnout. Obecně jde o vyjmenované právnické 

osoby působící na finančních trzích, např. banky, zajišťovny, penzijní fondy, 

pojišťovny, investiční společnosti aj., nad kterými má ČNB dozorové pravomoci. 

V případě velkých institucí tohoto typu si jen těžko dovedeme představit, že by ČNB 

vydala kladné stanovisko v případě hrozby jejich zrušení. Pohybujeme se už v prostředí, 

                                                                                                                                                                                              
neoprávněné podnikání (§ 251), poškozování spotřebitele (§ 253), zkreslování údajů o stavu hospodaření 

a jmění (§ 254) a zneužití informace a postavení v  obchodním styku (§ 255). 

 
41

 ŠÁMAL, P., VOKOUN, R., NOVOTNÝ, O. aj. Trestní právo hmotné. 4. díl. Trestní odpovědnost 

právnických osob. Změny v trestních zákonech po 1. 1. 2010, s. 16 
42

 Trestně odpovědná právnická osoba musí mít sídlo V ČR, činnost této právnické osoby spočívala zcela 

nebo převážně v páchání trestného činu nebo trestných činů a uložení tohoto trestu nesmí vylučovat 

povaha právnické osoby. 
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kdy některé společnosti jsou „too big to fail“ a jejich zrušení by mělo negativní 

důsledky jak přímo, tak zprostředkovaně na existenci třetích osob. 

Na pomezí uvedených dvou právních odvětví vidím oblast, která v poslední 

době nabývá na významu. Na jedné straně bych zmínila samoregulační iniciativy 

jednotlivých společností přihlášením se k buď již existujícím zásadám „best practice“, 

případně jejich vytvářením a otevřeným deklarováním. Na druhé straně považuji za 

sílící a významné také činnosti dobrovolných sdružení, asociací poskytovatelů určitých 

finančních služeb, která připravují a vyhlašují pro své členy určitá dobrovolně závazná 

pravidla chování. Pro veřejnost bude klíčovou otázkou kredibilita příslušného sdružení a 

informovanost o jeho kontrolních mechanismech a vynucování dodržování stanovených 

pravidel svými členy.  

Domnívám se, že zvláště v  zahraničí tato sféra kontrolních a informačních 

mechanismů funguje a pro odbornou investorskou veřejnost je pak příslušnost emitenta 

nebo subjektu poskytujícího finanční službu k  určitému sdružení nebo naopak informace 

o vyloučení určitého subjektu z tohoto sdružení informací zásadně ovlivňující náhled a 

obezřetnost přístupu.  

 

6 Konkrétní prostředky ochrany  

 

6.1 Trh s investičními nástroji 

 

6.1.1 Organizování trhu 

 

Významné záruky pro klienty a investory vyplývají ze samotného právního 

nastavení fungování obchodování s cennými papíry, které, jak již bylo zmíněno v této 

práci výše, musí být prováděno v souladu s rámcem vymezeným právními předpisy 

Evropských společenství. Český zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém 

trhu, upravuje ve svých §37 – 73 podmínky pro fungování regulovaných trhů 

s investičními nástroji. Regulovaným trhem může být podle tohoto zákona trh 



38 
 

organizovaný burzou nebo organizátorem mimoburzovního trhu. Tato úprava v podstatě 

reflektuje existující praxi dvou trhů – Burzy cenných papírů Praha a RM-Systému.  

Organizátoři regulovaných trhů podléhají dozoru České národní banky, která 

vydává povolení k činnosti organizátora regulovaného trhu a vůči které tito organizátoři 

pak mají ze zákona informační povinnost. České národní bance jsou dány pravomoci 

upravit vlastním předpisem rozsah, formu a strukturu potřebných informací. Náležitosti 

žádosti o povolení k činnosti burzy cenných papírů i organizování mimoburzovního trhu 

a proces tohoto vydání jsou uvedeny v části páté, Hlavě II a III zákona o podnikání na 

kapitálovém trhu. Podmínky jsou stanoveny přísněji pro vydání povolení burze cenných 

papírů (zejména co se týče výše požadovaného základního kapitálu).  

Pro vydání obou povolení je z pohledu záruky důvěryhodnosti příslušného 

subjektu pro budoucí investory i emitenty vyžadováno splnění zejména následujících 

podmínek:  

- plně splacený základní kapitál (burza ve výši minimálně 100 mil. Kč, 

organizátor mimoburzovního trhu minimálně 10 mil. Kč); 

- průhledný a nezávadný původ základního kapitálu a vhodné postavení osob 

držících kvalifikovanou účast (z hlediska zdravého a obezřetného vedení); 

- doložení věcných, personálních a organizačních předpokladů pro výkon 

činnosti; 

- doložení za vedoucí osoby splnění podmínek stejných jako jsou stanoveny 

pro obchodníky s cennými papíry.  

Příslušná burza (organizátor mimoburzovního trhu) musí také vypracovat a 

předložit ČNB svá pravidla obchodování a přijímání cenných papírů k obchodování 

(tzv. burzovní pravidla). Tato pravidla sice nepodléhají schválení ze strany ČNB, 

nicméně je kontrolován jejich soulad se zákonem. V §48 jsou dále stanoveny požadavky 

na organizační strukturu, respektive interní systémy (řízení rizik, identifikace a 

eliminace střetu zájmů, provoz systému, pravidla obchodování a vypořádávání obchodů, 

zabránění zneužívání trhu, sledování plnění pravidel ze strany emitentů a ostatních 

účastníků trhu atd.), které by měly být zárukou korektního fungování daného trhu pro 

investory a klienty v něm realizující obchody.  
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Vedle povinností a podmínek stanovených pro udělení povolení definuje zákon 

o podnikání na kapitálovém trhu také skutečnosti (právní jednání), která vyžadují 

předchozí souhlas ČNB, případně oznámení43. V zákoně o podnikání na kapitálovém 

trhu a dále v prováděcích vyhláškách jsou stanovena podrobná pravidla pro emitenty 

cenných papírů, zejména co se týče nároků, které musí jimi vydávaný cenný papír 

splňovat pro přijetí k veřejnému obchodování a dále úprava náležitostí prospektu 

cenných papírů.  

Zákonem je dále organizátorům uložena povinnost uveřejňovat aktuální a 

závěrečné kurzy obchodovaných investičních nástrojů; ve vztahu k ČNB je založena 

§50 informační povinnost a jsou zde i vymezeny okruhy předkládaných informací 

(jejich obsah, lhůty, forma a způsob plnění jsou ponechány ke stanovení prováděcím 

právním předpisem).  

Organizátoři ve svých pravidlech ukládají standardně emitentům širokou 

informační povinnost o skutečnostech v činnosti daného emitenta, často rozsáhlejší a 

detailnější, než je uložena v části osmé zákona o podnikání na kapitálovém trhu. 

 

6.1.2 Informační povinnosti emitentů 

 

Jak jsem již uvedla, zákon o podnikání na kapitálovém trhu i pravidla 

organizátorů (burzovní) ukládají emitentům široké informační povinnosti. Cílem těchto 

informací je umožnit investorům učinit kvalifikované rozhodnutí o provedení své 

investice na základě vyhodnocení relevantních informací zpřístupněných jim investory. 

Základní rámec chování emitenta je vymezen v §121 zákona o podnikání na 

kapitálovém trhu: Emitent nesmí při plnění svých informačních povinností používat 

nepravdivé, klamavé nebo zavádějící údaje, zamlčovat skutečnosti důležité pro 

rozhodování investorů, nabízet výhody, jejichž spolehlivost nemůže zaručit, nebo uvádět 

nesprávné údaje o své hospodářské situaci. Elementárním nástrojem průběžné 

                                                                 
43

 Například §43 předchozí souhlas pro výkon funkce vedoucí osoby organizátora regulovaného trhu; §44 

zrušení nebo změna předmětu podnikání organizátora regulovaného trhu (oznámení); §45 přeměna 

(povolení); §46 převod, zastavení nebo nájem podniku (povolení); nabývání, zvyšování a pozbývání 

účasti (souhlas). 
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informovanosti investorů je vyhotovování a uveřejňování finančních výsledků emitentů 

(ve formě výročních a pololetních zpráv a čtvrtletních výkazů), informování o změnách 

práv vztahujících se k cenným papírům a obecně o skutečnostech významných pro 

ochranu investorů nebo řádné fungování trhu. Vedle toho je také stanoven okruh 

informací, které musí být ze strany emitentů dopředu zasílány jak regulátorovi, tak 

organizátorům trhů; těmito informacemi jsou návrh změn stanov, snížení nebo zvýšení 

základního kapitálu, informace o svolání valné hromady, schválení výplaty dividendy, 

vydání nových akcií, rozhodnutí o výkonu práva z vyměnitelných nebo prioritních 

dluhopisů a výkonu upisovacího práva.  

Je zájmem regulátora i investorů, aby všechny uvedené zprávy týkající se 

emitentů byly v maximální možné míře flexibilně dostupné. Proto se uveřejňování 

všech informací má provádět v první řadě prostředky umožňujícími dálkový přístup, 

tzn. na internetových stránkách. Zprávy a informace musí být dostupné jak na stránkách 

jednotlivých emitentů, tak na stránkách organizátora příslušného trhu. Jelikož jsou 

souběžně všechny informace zasílány i regulátorovi (ČNB), může si tento snadno ověřit 

soulad podkladů předaných jemu a uveřejněných.  

Domnívám se, že souhrn povinností uložených emitentům dává dostatečnou 

záruku, že informace jimi uveřejňované podávají investorům dostatečně přesnou 

informaci o tom, v jaké situaci se konkrétní emitent nachází a jaká rizika mohou pro 

investory vyvstat při realizaci nákupu cenných papírů daného investora. Pro zajištění 

plné ochrany investorů (na straně povinností uložených emitentům) je samozřejmě 

nezbytné spojení informační povinnosti s dále uvedenými povinnostmi, zejména 

zabránění zneužívání vnitřních informací (insider trading) a oznamování podílů na 

hlasovacích právech daného emitenta. Další ochrana investorů musí být zabezpečena na 

úrovni jednání obchodníků s cennými papíry.  

 

6.1.3 Oznamování podílů na hlasovacích právech 

 

Pro investory je, podle mého názoru, znalost vlastnické struktury emitenta, která 

může do značné míry určovat budoucí směřování společnosti a její řízení, relevantním 
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vstupem pro učinění investičního rozhodnutí. Proto je právními předpisy uloženo 

investorům oznamovat regulátorovi nabytí i snížení v §122 odst. 1 zákona o podnikání 

na kapitálovém trhu stanovených podílů na základním kapitálu emitentů 

obchodovatelných cenných papírů44. ČNB je poté povinna tyto informace uveřejnit. 

Oznamovací povinnost mají investoři vždy, ČNB naopak může rozhodnout o 

neuveřejnění informace ve striktně vymezených případech, kterými jsou rozpor 

s veřejným zájmem a možné významné poškození emitenta, kdy ale současně musí být 

splněna podmínka, že informace nemá pro veřejnost vliv na posouzení hodnoty 

příslušných akcií. Na této úpravě je vidět, že zájem na transparentnosti informací pro 

ostatní investory a klienty je kladen na přední místo i v úvaze zákonodárce.  

 

6.1.4 Ochrana vnitřních informací 

 

Zákon o podnikání na kapitálovém trhu definuje vnitřní informaci ve svém §124 

odst. 1 následovně jako přesnou informaci, která se přímo nebo nepřímo týká 

investičního nástroje..., jehož hodnota se odvozuje od finančního nástroje, emitenta 

takových finančních nástrojů nebo jiné skutečnosti významné pro vývoj kurzu či jiné 

ceny takového finančního nástroje nebo jeho výnosu, pokud tato informace není veřejně 

známá a pokud by poté, co by se stala veřejně známou, mohla významně ovlivnit kurz 

nebo výnos tohoto finančního nástroje nebo jiného nástroje, jehož hodnota se odvozuje 

od tohoto finančního nástroje. Je důležité zmínit, že podle odstavce 2 uvedeného 

paragrafu je za vnitřní informaci třeba považovat i informaci (splňující definiční znaky 

uvedené v předchozí větě), která byla sdělená zákazníkem při předávání pokynu k 

poskytnutí investiční služby. Nakládání s vnitřními informacemi je pak spojeno 

s pojmem „zasvěcené osoby“, tj. takové osoby, která disponuje s vnitřní informací.  

Za účelem ochrany transparentnosti a korektnosti trhu jsou zasvěceným osobám 

uložena významná omezení spočívající jak v zákazu využití vnitřní informace 

                                                                 
44

 Podle tohoto ustanovení osoba, která dosáhne nebo překročí podíl na všech hlasovacích právech 

emitenta uvedeného v § 118 odst. 1 písm. a)  ve výši 3 %, je-li základní kapitál emitenta vyšší než 

100.000.000 Kč nebo odpovídající částka v cizí měně, 5 %, 10 %, 15 %, 20  %, 25 %, 30 %, 40 %, 50 % 

nebo 75 %, nebo sníží svůj podíl na všech hlasovacích právech pod tyto hranice, oznámí tuto skutečnost 

emitentovi a České národní bance. 

aspi://module='ASPI'&link='256/2004%20Sb.%2523118'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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k vlastnímu obchodování, tak k využití při poskytování investičních doporučení. 

Zneužití vnitřní informace je přestupkem (v případě fyzické osoby), případně správním 

deliktem, za který hrozí dotyčné osobě pokuta až do výše 10 milionů Kč. K prevenci 

zneužití vnitřních informací jsou samotní emitenti povinni identifikovat skutečnosti, 

které jsou vnitřní informací, a o jejich existenci informovat ČNB. Současně emitenti 

mají povinnost příslušnou vnitřní informaci uveřejnit, ze závažných důvodů a při 

splnění zákonem stanovených podmínek sice mohou toto uveřejnění odložit, nicméně i 

v tomto případě musí ČNB informovat.  

Podobné opatření k zabránění zneužití vnitřních informací můžeme nalézt 

například i Securities Exchange Act 1934, kdy tato problematika je ve Spojených 

státech amerických upravena v porovnání s úpravou českou mnohem detailněji, a to i 

v dalším speciálním zákoně, The Insider Trading and Securities Fraud Enforcement Act 

of 1988 (který doplnil Securities Exchange Act 1934).  Také v otázce sankcí je úprava 

USA přísnější oproti české právní úpravě, osobě, která poruší zákaz „insider trading“ 

hrozí pokuta ve výši 1 milionu USD nebo trojnásobku získaného prospěchu, případně 

třetím osobám způsobené ztráty. Zneužívání vnitřních informací z pohledu Securities 

Exchange Act 1934 považuji za jeden z nejzásadnějších prohřešků, který může být 

spáchán. Dalším nezanedbatelným důsledkem tohoto jednání je i trestněprávní 

odpovědnost příslušných osob. 

Osobně považuji zneužívání vnitřních informací za jednu ze závažných forem 

narušení trhu a skutečnost, která poškozuje investory do investičních nástrojů. 

Domnívám se, že shodně na tuto problematiku nahlíží i odborná literatura a je pak 

logické, že se i zákonodárce detailně v právních předpisech s tímto aspektem zabývá a 

snaží se jej podřídit dostatečné kontrole (a samozřejmě také efektivně plnění povinností 

vymáhat a případná porušení sankcionovat).  

 

6.1.5 Manipulace s trhem 

 

Manipulace s trhem je dalším faktorem, na který se právní úprava snaží reagovat 

jako na možné narušení hladkého fungování kapitálových trhů a z tohoto důvodu jej 
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zakázat. Tento pojem je definován v §126 zákona o podnikání na kapitálovém trhu jako 

jednání osoby, které může zkreslit představu účastníků kapitálového trhu o hodnotě, 

nabídce nebo poptávce finančního nástroje, nebo jiným způsobem zkreslit kurz 

finančního nástroje.  

Jednání, které je manipulací s trhem, současně pojmově vyžaduje vědomost, 

respektive možnost vědět šiřitele zkreslující informace o tom, že šířená informace je 

nepravdivá, klamavá nebo zavádějící. Za šíření klamavé informace se však nepovažuje 

činnost novinářů, je-li vykonávána podle pravidel novinářské etiky a novinář touto 

činností nezískává žádný prospěch (samozřejmě s výjimkou obvyklého autorského 

honoráře).  

Manipulace s trhem může být prováděna v podstatě kýmkoliv a je 

pravděpodobně nad síly regulátora uhlídat tyto aktivity jen vlastními prostředky. Zákon 

proto v podstatě posiluje jeho „sledovací“ pozici tím, že ukládá kvalifikovaným 

subjektům (zejména obchodníkům s cennými papíry, bankám a institucionálním 

investorům) povinnost hlásit podezření na manipulaci s trhem. Spáchání jednání 

spočívajícího v manipulaci s trhem naplňuje skutkovou podstatu přestupku (správního 

deliktu), potenciální závažnost a dopady tohoto jednání jsou zákonodárcem vnímány 

jako vyšší než u zneužívání vnitřních informací, a proto i možná sankce za tento 

přestupek/správní delikt je v maximální stanovené výši dvojnásobná (20.000.000korun).  

Srovnáme-li úpravu na právní prostředí Spojených států, Securities Exchange 

Act 1934 manipulaci s trhem samozřejmě zakazuje také a detailně ve svých 

ustanoveních vymezuje pravidla k jejímu zabránění. Z pohledu sankcí je jejich výše za 

manipulaci podle Securities Exchange Act 1934 nižší než v případě zneužití vnitřních 

informací, pro fyzické osoby do 100 tisíc USD a pro ostatní subjekty do výše 500 tisíc 

USD. Samozřejmě ani v tomto případě není vyloučena trestní odpovědnost daných 

osob.  

Pro investory je manipulace s trhem, z mého pohledu, velmi poškozující 

skutečností, a proto samozřejmě souhlasím s nutností toto jednání zakázat, dohlížet nad 

dodržováním daného zákazu a citelně sankcionovat jeho případná porušení. 
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6.2 Subjekty poskytující investiční služby 

 

6.2.1 Obchodníci s cennými papíry 

 

Obchodníci s cennými papíry jsou nejvýznamnějšími subjekty, jejichž 

prostřednictvím klienti a investoři přistupují na kapitálové trhy (burzy, další 

organizované trhy cenných papírů – mimoburzovní). Z tohoto důvodu je právními 

předpisy kladen důraz jak na samotné tyto subjekty, na jejich činnost, tak i na určitou 

veřejnoprávní garanci klientům pro případ nedodržení závazků obchodníky s cennými 

papíry. Regulatorní rámec pro jejich činnost je stanoven v §5 až § 20, resp. §28 zákona 

č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu 

Předpokladem pro výkon činnosti obchodníka s cennými papíry (k poskytování 

investičních služeb) je podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu získání povolení 

k této činnosti od ČNB jakožto regulátora tohoto odvětví. Podmínky pro toto povolení 

jsou stanoveny v §6 a násl. zákona o podnikání na kapitálovém trhu, podle mého 

názoru, relativně přísně. Nejdůležitějšími předpoklady, které musí splňovat žadatel o 

povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry, je průhledný a nezávadný původ 

počátečního kapitálu (jehož součástí je i základní kapitál)45 v minimální výši uvedené v 

§8a zákona o podnikání na kapitálovém trhu46, splnění věcných, personálních a 

organizačních předpokladů pro výkon činnosti, vlastnická struktura splňující podmínku 

vhodnosti z hlediska zdravého a obezřetného vedení obchodníka. Při žádosti o vydání 

povolení musí žadatel také zpracovat a předložit ČNB plán obchodní činnosti a návrh 

své organizační struktury, návrh pravidel obezřetného poskytování investičních služeb a 

návrh pravidel jednání obchodníka s cennými papíry se svými zákazníky. Žadatel musí, 

podobně jako je tomu při vydávání povolení k organizování trhu, předložit doklady o 

                                                                 
45

 Počátečním kapitálem se dle §2 odst. 1 písm. i) rozumí součet 1. splaceného základního kapitálu, 2. 

splaceného emisního ážia, 3. povinných rezervních fondů, 4. ostatních rezervních fondů vytvořených ze 

zisku po zdanění, s výjimkou rezervních fondů účelově vytvořených, 5. rozdílu nerozděleného zisku z 

předchozích období, uvedeného v účetní závěrce ověřené auditorem a schválené valnou hromadou, o 

jehož rozdělení valná hromada nerozhodla, a neuhrazené ztráty z předchozích období včetně ztráty za 

minulá účetní období. 
46

 Výše požadovaného počátečního kapitálu závisí na rozsahu oprávnění poskytovat  investiční služby, 

oprávnění přijímat peněžní prostředky nebo investiční nástroje zákazníků a skutečnosti, zda je obchodník 

souběžně pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování investičních služeb 

minimálně s  limity definovanými zákonem. 
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splnění stanovených předpokladů pro výkon činnosti u svých vedoucích zaměstnanců. 

Jako u dalších finančních institucí je i u této žádosti nedílnou součástí systém, který by 

měl zaručit korektní a odborný přístup k poskytování služeb klientům.  

Všechny tyto podmínky by měly umožnit ČNB posoudit, zda žadatel má 

praktickou šanci řádně vykonávat činnost, o jejíž povolení žádá a zda jím navržený 

interní systém je adekvátní pro zabezpečení ochrany budoucích klientů. Pro dostatečné 

záruky řádného fungování trhu a obchodování s cennými papíry na něm je však potřeba, 

aby dohledový orgán kromě samotné povolovací činnosti byl vybaven i širokými 

průběžnými kontrolními pravomocemi a mohl stanovovat účastníkům trhu průběžné 

povinnosti (ať již informační vůči svým klientům nebo reportovací vůči regulátorovi), 

což je, domnívám se, zákonem o podnikání na kapitálovém trhu dostatečně 

zabezpečeno.  

Obchodníkem s cennými papíry mohou podle českého právního řádu být pouze 

osoby právnické, fyzické osoby mohou vykonávat odbornou činnost při poskytování 

investičních služeb v rámci obchodníků s cennými papíry jako makléři. Pro získání 

povolení k činnosti makléře jsou stanoveny odborné i osobní předpoklady. Kontrola nad 

kvalitou klientům poskytovaných služeb, ze stránky odborné a osobnostní kvality 

subjektů, je z tohoto pohledu zdvojená.  

V České republice mohou za stanovených podmínek po vstupu do Evropské unie 

působit také obchodníci z dalších členských států, a to na základě jedné ze základních 

zásad evropského obchodu – zásady volného pohybu zboží a služeb. Z informací 

uveřejněných dohledovým orgánem vyplývá postupná konsolidace počtu subjektů 

působících na českém trhu, po vstupu do Evropské unie je naopak patrné zvýšení počtu 

subjektů právě příchodem „evropských“ obchodníků. 

Největší ohrožení pro klienty a investory může, podle mého názoru, nastat právě 

až u obchodníků vykonávajících nějakou dobu svou činnost, proto je důležitá zejména 

povinnost dodržovat kapitálovou přiměřenost stanovenou a kontrolovanou ČNB. 

Dohledu ČNB podléhá také způsob hospodaření obchodníka. Za tímto účelem má ČNB 

stanovené pravomoci stanovit vlastními prováděcími právními předpisy rozsah těchto 

povinností obchodníků s cennými papíry. V průběhu existence obchodníka musí 
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předkládat ke schválení všechny nové vedoucí zaměstnance, tím je zabezpečeno, že 

kvalifikované osoby nebyly najaty jen pro účely získání povolení, i když faktická 

kontrola, zda tyto osoby jsou i prakticky v rámci obchodníka s cennými papíry skutečně 

za činnost odpovědny a nejsou dosazeny jen formálně, může být problematická. 

Kontrolu nad změnami vlastnické struktury obchodníka s cennými papíry si regulátor 

také ponechává a schvaluje veškeré kvalifikované pohyby ve vlastnické struktuře. 

Důležité je, že ČNB má pravomoc schvalovat nejen změny přímých vlastníků, ale i 

takové změny, v důsledku kterých se změní ovládající osoba (tj. osoba vykonávající 

svůj vliv i nepřímo). Tímto krokem dojde, společně s požadavkem na průhlednou 

vlastnickou strukturu, k zamezení obcházení zákona tím, že by přesuny vlastnictví 

nebyly prováděny v úrovni podílů na obchodníkovi, ale v úrovni přesunů vlastnictví 

k vlastníkovi obchodníka. Tyto kontrolní mechanismy mají, dle mého mínění, pro 

klienty a investory ale spíše nepřímý význam.  

Přímý význam pro investory a klienty má do velké míry dohled regulátora nad 

poskytováním investičních služeb a jednáním obchodníka se svými zákazníky a 

zákonem vymezené povinnosti obchodníků s cennými papíry podle zejména §11a a 

následujících zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Pro zabezpečení obezřetného 

podnikání je obchodník povinen zavést kontrolní a bezpečnostní opatření při zpracování 

a evidenci dat, systém vnitřní kontroly, systém řízení rizik a systém řízení likvidity, 

postupy k omezení možnosti střetu zájmů, pravidla pro uzavírání obchodů jeho 

zaměstnanci na vlastní účet nebo na účet osob jim blízkých, pravidla pro sdružování 

pokynů zákazníků, mechanismus kontroly činnosti investičních zprostředkovatelů, které 

využívá při poskytování svých služeb, a dále opatření k ochraně vnitřních informací a k 

předcházení manipulaci s trhem. Tyto povinnosti, samozřejmě včetně organizace 

účetních a administrativních postupů, musí obchodník zapracovat do svých vnitřních 

předpisů.  

Pro praxi bude nejdůležitější schopnost regulátora kontrolovat, zda obchodník a 

jeho zaměstnanci skutečně tyto vnitřní předpisy reálně dodržují. Z pohledu 

finančního/organizace hospodaření příslušného obchodníka je důležité sledovat a 

kontrolovat dodržování zákazu sdružování vlastních peněžních prostředků a majetku 

s prostředky a majetkem jeho zákazníků (tj. prostředků svěřených obchodníkovi ke 
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správě). Detailnější a přísnější podmínky jsou stanoveny pro ty obchodníky, kteří jsou 

zároveň bankou (tato specifika zde dále nerozvádím, jelikož zvýšené požadavky na 

činnost bank jsou řešeny v příslušné kapitole dále).  

Obchodník je povinen poskytovat investiční služby s nezbytnou odbornou péčí 

spočívající zejména v kvalifikovaném, spravedlivém a čestném jednání činěném v 

nejlepším zájmu zákazníků (a samozřejmě s dodržováním pravidel nezbytných pro 

řádné fungování trhu). Navíc je povinen informovat zákazníka úplně, srozumitelně a 

pravdivě o každé skutečnosti, která je podstatná a související s poskytnutím investiční 

služby včetně srozumitelné informace o možných rizicích. Stejné povinnosti musí 

obchodník dodržovat také při propagaci svých služeb. Určité operace s majetkem 

klientů smí obchodník provádět pouze s předchozím písemným souhlasem klientů. V 

praxi může být, s ohledem na, podle mého názoru, ještě nedokončenou transformaci 

právního myšlení a zakotvení etických principů v hlubším povědomí veřejnosti, velmi 

problematickou povinnost obchodníka dát při střetu zájmů přednost zájmům zákazníka 

před zájmy vlastními a při střetu zájmů několika svých zákazníků jednat spravedlivě.  

Jako klíčovou pro klienty bych viděla povinnost obchodníka podrobně 

informovat zákazníka o podmínkách poskytování náhrad z Garančního fondu 

obchodníků s cennými papíry a o způsobu uplatňování nároku na výplatu náhrady z něj.  

Činnost obchodníků s cennými papíry je jedním z odvětví, kde stát klade důraz i 

na ochranu klientů pro případy úpadku obchodníků, a vytváří proto mechanismus 

obligatorního garančního fondu. Garanční fond je ze zákona zřízená právnická osoba, 

která zabezpečuje záruční systém, ze kterého se vyplácejí náhrady klientům obchodníků 

s cennými papíry, kteří nejsou schopni plnit své závazky vůči svým klientům. 

Prostředky garanční fond akumuluje z povinných příspěvků od obchodníků. Výše 

příspěvků je stanovena na 2 % z objemu přijatých poplatků a provizí za poskytnuté 

investiční služby za poslední rok, nejméně 10.000 Kč. O výši přijatých příspěvků od 

jednotlivých obchodníků za příslušný kalendářní rok musí garanční fond informovat 

ČNB a dále tuto informaci uveřejňovat na svých internetových stránkách. ČNB má 

povinnost tyto údaje porovnat se svými informacemi a o zjištěných nesrovnalostech 

garanční fond informovat.  
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ČNB má na druhé straně povinnost informační povinnosti vůči garančnímu 

fondu a sděluje mu například následující informace:  

- že konkrétní obchodník z důvodu své finanční situace není schopen plnit své 

závazky spočívající ve vydání majetku klientům a není pravděpodobné, že je 

splní do 1 roku,  

- nebo že soud prohlásil konkurz na majetek obchodníka nebo vydal jiné 

rozhodnutí, které má za následek, že klienti obchodníka se nemohou účinně 

domáhat vydání svého majetku vůči obchodníkovi.  

Na garančním fondu poté je, aby uveřejnil skutečnost, že konkrétní obchodník 

není schopen plnit své závazky, stanovil místo, způsob a lhůtu pro přihlášení nároků na 

náhradu a zahájení výplaty náhrad z garančního fondu.  

Problémem, se kterým se v praxi garanční fond, domnívám se, potýkal a 

pravděpodobně i bude potýkat, je rozdíl mezi jeho příjmy a vznikajícími závazky. 

Garanční fond po svém vzniku neměl k dispozici prakticky žádnou dobu ke kumulaci 

prostředků pro budoucí výplaty a vzhledem k proběhlým a stále probíhajícím úpadkům 

dalších obchodníků fungoval a pravděpodobně stále funguje garanční fond na, řekla 

bych, spíše průběžné bázi (tj. přijaté příspěvky jsou plynule transformovány do 

vyplácených náhrad). Je, podle mého názoru, nutné, aby společně s dalším nárůstem 

objemu kapitálových trhů byl dán prostor právě k akumulaci finančních prostředků ve 

fondu, aby tento mohl do budoucna plnit své závazky mnohem flexibilněji. 

 

6.2.2 Investiční zprostředkovatelé 

 

Investiční zprostředkovatel je podle §29 zákona o podnikání na kapitálovém trhu 

osoba (právnická i fyzická), která poskytuje investiční službu přijímání a předávání 

pokynů týkajících se investičních cenných papírů nebo cenných papírů kolektivního 

investování. Předmětem činnosti investičního zprostředkovatele však není a nesmí být 

přijímání peněžních prostředků nebo investičních nástrojů zákazníků a pokyny může 

investiční zprostředkovatel předávat pouze subjektům vymezeným v zákoně o 

podnikání na kapitálovém trhu. V praxi budou proto těmito investičními 



49 
 

zprostředkovateli v podstatě „obchodní zástupci” obchodníků s cennými papíry, 

investičních společností a fondů kolektivního investování. Tomuto postavení je, podle 

mého názoru, přizpůsoben i regulatorní rámec vztahující se na investiční 

zprostředkovatele, jehož podmínky jsou ve srovnání například s obchodníky s cennými 

papíry mírnější.  

Výkon činnosti investičního zprostředkovatele je činností podléhající 

veřejnoprávnímu povolení, k jejímu výkonu je potřeba (analogicky jako u pojišťovacích 

zprostředkovatelů) registrace u ČNB. Žadatel o registraci musí mít kromě obvyklých 

požadavků na plnoletost, způsobilost k právním úkonům, důvěryhodnost (trestní 

bezúhonnost) také odborné předpoklady, tzn. přiměřené zkušenosti s kapitálovým trhem 

nebo absolutorium odborného kurzu zaměřeného na nabízení investičních nástrojů 

včetně poskytování informací o těchto investičních nástrojích. Pokud je žadatelem o 

registraci právnická osoba, musí stanovené podmínky splňovat její statutární orgán, 

resp. všichni jeho členové. Činnost pak musí tato právnická osoba vykonávat pouze 

těmito členy statutárního orgánů nebo zaměstnanci, kteří splňují zákonem stanovené 

kvalifikační předpoklady.  

Investiční zprostředkovatel má při své činnosti povinnost řádné evidence 

přijatých a předaných pokynů týkajících se investičních nástrojů a samozřejmě i 

povinnost dodržovat pravidla jednání se zákazníky a poskytovat investiční služby s 

odbornou péčí. ČNB jakožto regulátor upravuje svými metodikami a dalšími 

podzákonnými předpisy velmi detailně tato pravidla činnosti s cílem zabezpečit 

dostatečnou informovanost klientů a řádné poskytování investičních služeb.  

Podobně jako obchodník s cennými papíry i investiční zprostředkovatel je 

povinen zavést administrativní postupy a mechanizmy vnitřní kontroly nezbytné pro 

řádný výkon činnosti investičního zprostředkovatele. Jelikož podstatou činnosti je 

zprostředkování (tj. jednání jménem a na účet jiné osoby), musí investiční 

zprostředkovatel informovat své klienty o osobě, pro kterou vykonává činnost, a to 

včetně informace na základě jakého povolení tato osoba podniká a v jakém rozsahu 

podléhá dohledu.  
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6.2.3 Ochrana klientů investičních společností 

 

Právní prostředky stanovené pro ochranu klientů investičních společností 

reflektují podobnou strukturu jako je například zavedena u obchodníků s cennými 

papíry. Jedná se v první řadě o podřazení odvětví dozoru regulátora (České národní 

banky), a to z hlediska povolování činnosti, dohledu nad hospodařením i nad plněním 

právními předpisy stanovených povinností investičních společností a fondů vůči svým 

klientům. Právní úprava kolektivního investování je upravena zejména v zákoně č. 

189/2004 Sb., o kolektivním investování a v  prováděcích právních předpisech k němu.  

K výkonu činnosti investiční společnosti i k vytvoření fondů kolektivního 

investování (investičních a podílových fondů) je potřeba povolení ČNB. Zákon o 

kolektivním investování proto explicitně v §2a zakazuje shromažďování peněžních 

prostředků od veřejnosti k účelu, který je definičně obdobný činnostem podle tohoto 

zákona, bez příslušného povolení47, a to včetně propagace takové činnosti.  

Investiční společnost je definičně právnickou osobou, jejímž předmětem 

podnikání je vytváření a/nebo obhospodařování podílových a investičních fondů, proto 

z hlediska ochrany klientů považuji za významnější podívat se na záruky sledované 

právní úpravou ve vztahu k investiční společnosti.  

Investiční společností může být podle §14 zákona o kolektivním investování 

pouze akciová společnost s nezávadným původem svého základního kapitálu, věcnými, 

organizačními a personálními předpoklady pro výkon činnosti a složením akcionářské 

struktury a koncernu (osob splňujících kritéria stanovená zákonem o kolektivním 

investování pro posuzování kvalifikované účasti), které umožní řádný výkon její 

činnosti. Zákon také předepisuje minimální výši vlastního kapitálu, a to na částku 

125.000 EUR s tím, že jeho další výše se následně odvíjí od objemu 

obhospodařovaného majetku až do výše 10.000.000 EUR. Důvodem pro tyto minimální 

požadavky je zabezpečení, že v oblasti kolektivního investování budou vystupovat 

subjekty dostatečně kapitálově silné, z čehož je možné nepřímo dovodit i určité záruky 

                                                                 
47

 Z tohoto zákazu je dále samozřejmě vyloučena činnost, kterou vykonávají například banky, pojišťovny, 

penzijní fondy a další formy uvedené v §2a odst. 3 zákona o kolektivním investování.  
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k budoucí stabilitě. Zákonem jsou samozřejmě předepsány minimální výše vlastního 

kapitálu i u fondů kolektivního investování. Pro činnost fondu je nejdůležitějším jeho 

dokumentem statut, dokument vymezující fungování fondu včetně způsobu investování 

finančních prostředků podílníků (klientů) a nakládání s nimi, tento statut podléhá 

přezkoumání a schválení regulátorem. Souhlas ČNB vyžadují i změny ve složení 

kvalifikovaných vlastníků investičních společností nebo fondů a změny v jejich 

vedoucích osobách. 

Důležitým prvkem pro ochranu investorů/klientů v oblasti kolektivního 

investování je institut depozitáře. Ten v kolektivním investování vystupuje jako 

subjekt nezávislý na investiční společnosti i fondu. Mezi jeho činnosti náleží evidence 

majetku fondu kolektivního investování a kontrola, zda fond nakládá s tímto majetkem 

v souladu se zákonem a svým statutem. Depozitářem může být pouze banka48, a to za 

podmínky, že ve své bankovní licenci obdržela povolení k činnosti depozitáře.  

Při své činnosti musí investiční společnost i fond splňovat stanovené 

předpoklady pro své vnitřní uspořádání a způsob vedení obchodní činnosti. Vnitřními 

předpisy musí kromě organizačního řádu ještě upravit (v rozsahu velmi podobném 

povinnostem obchodníků s cennými papíry) administrativní postupy a systém účetnictví 

v rámci platných účetních předpisů, kontrolní a bezpečnostní opatření pro zpracování a 

evidenci dat, systém vnitřní kontroly, postupy k omezení možnosti střetu zájmů při 

poskytování služeb, opatření k zamezení použití obhospodařovaného majetku k 

obchodům na vlastní účet, opatření k ochraně vnitřních informací, a opatření k 

předcházení manipulací s trhem49. Zákon o kolektivním investování stanoví v tomto 

ohledu také detailní pravidla jednání a obhospodařování majetku fondů kolektivního 

investování (tyto povinnosti jsou pak rozvedeny i v prováděcích předpisech, metodikách 

a doporučeních ČNB).  

Investiční společnosti a fondy se musí řídit stanovenými pravidly při veřejném 

nabízení svých služeb a sdělovat potenciálním investorům informace o tom, kde je 

možné získat podrobné informace o fondech včetně jejich předpisů (statutu) včetně 

                                                                 
48

 §20 odst. 2 zákona o kolektivním investování 
49

 Tato pravidla jsou zákonem detailně definována v  Hlavě IV.   
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výslovného informování investorů, že návratnost investice není zaručena. Zmínky o 

možných výnosech jsou podrobeny restrikcím, sdělení musí obsahovat úplné informace 

o předpokládaných nebo možných výnosech nebo vlastnostech investic s tím, že 

nesmějí být uváděny údaje pouze za vybrané časové období nebo vybraná časová 

období, ve kterých bylo dosaženo mimořádné výnosnosti. Pokud jsou investice nebo 

výnosy zajištěny, musí být vysvětlen způsob a rozsah jejich zajištění, v ostatních 

případech musí z informací jasně vyplývat, že zajištěny nejsou. Investorům a klientům 

musí být vysvětlen také režim daňových výhod a úlev, zejména za jakých podmínek a 

na které subjekty se vztahují. Investorům musí fond kolektivního investování zveřejnit a 

zpřístupnit prostřednictvím internetových stránek svůj statut, zjednodušený statut, 

stanovy, výroční zprávu a pololetní zprávu za prvních 6 měsíců účetního období.  

Otevřené podílové fondy informují veřejnost ve větším rozsahu, nejméně jednou 

za dva týdny uveřejňují údaj o aktuální hodnotě vlastního kapitálu fondu kolektivního 

investování a údaj o aktuální hodnotě podílového listu, za každý kalendářní měsíc 

uveřejňují údaj o počtu vydaných a odkoupených podílových listů a o částkách, za které 

byly tyto podílové listy vydány a odkoupeny, a také údaj o struktuře majetku v 

otevřeném podílovém fondu k poslednímu dni měsíce. Investiční fond nebo uzavřený 

podílový fond vypočítává a uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup nejméně 

jednou za 2 týdny údaj o aktuální hodnotě vlastního kapitálu a o aktuální hodnotě akcie 

nebo podílového listu a nejméně jednou měsíčně údaj o struktuře majetku v investičním 

fondu nebo v uzavřeném podílovém fondu. 

Cílem všech těchto opatření je zabezpečit, že investorům bude znám dostatek 

informací jak o samotném hospodaření a skutečnostech týkajících se fondu kolektivního 

investování, tak o složení portfolia, na kterém se investoři prostřednictvím fondu 

podílejí. Regulace odvětví kolektivního investování do fondů je, podle mého názoru, 

významná hlavně pro budoucnost na českém trhu.  

V minulosti došlo v důsledku privatizace a afér spojených s vytunelováním 

privatizačních fondů k narušení důvěry veřejnosti ve fondovou formu investování, 

nicméně ve světě je tato forma jednou z nejrozšířenějších a její význam narůstá i 

v České republice. Bohužel poslední finanční krize způsobila této formě investování 

významné snížení zájmu klientů a investorů, nicméně se domnívám, že nyní opětovně 
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zájem o investování do fondů narůstá a, podle mého mínění, i narůstat bude. Podporu 

transparentnosti fondů kolektivního investování a dohled nad způsobem výkonu jejich 

činnosti a dodržování pravidel jejich obhospodařování považuji za klíčový.  

 

6.3 Ochrana klientů penzijních fondů  

 

Penzijní připojištění (ve všech jeho formách) je další formou dlouhodobé 

akumulace finančních prostředků, v tomto případě výlučně fyzických osob, která 

vyžaduje výraznou regulaci a stanovení mechanismů zaručujících stabilitu odvětví 

s ohledem na cíle sledované touto formou investování (spoření prostředků na penzi).  

Regulace se opět promítá jak do přístupu do odvětví, tak do následného 

fungování a činnosti již zde působících subjektů. Největší důraz je kladen na způsob 

nakládání s prostředky klientů, kde je preferována maximální možná bezpečnost a 

dlouhodobost investice. Zvýšený zájem státu na dohledu je motivován i skutečností, že 

část příspěvků na toto připojištění (respektive pojištění, případně spoření) je účastníkům 

přispívána právě státem.  

Regulace v oblasti penzí se týká penzijních společností a účastnických a 

transformovaných fondů podle zákona č. 427/2011 Sb. o doplňkovém penzijním spoření, 

důchodových fondů podle zákona č. 426/2011 Sb. o důchodovém spoření a zahraničních 

institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, pokud poskytují své služby v České 

republice, podle zákona č. 340/2006 Sb. o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního 

pojištění. Regulace se týká rovněž distributorů důchodového spoření a doplňkového 

penzijního spoření a pojišťoven provozujících pojištění důchodu. V přechodném období 

(do 1. ledna 2013) zahrnovala regulace v oblasti penzí také penzijní fondy podle zákona 

o penzijním připojištění se státním příspěvkem50. 

                                                                 
50

 http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/legislativni_zakladna/penzijni_spolecnosti_a_fondy/  
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Rozhodujícím právním předpisem je zákon č. 427/2011 Sb., který § 17151 

podřídil svému režimu penzijní fondy vzniklé podle stávající právní úpravy (zákona č. 

42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých 

zákonů souvisejících s jeho zavedením) a stanovil pro ně povinnost tzv. transformace na 

penzijní společnost za podmínek tímto zákonem stanovených. S ohledem na skutečnost, 

že samotné téma transformace a změny systému penzijního připojištění je svým 

rozsahem značné a vyžadující rozpracování nejméně v samostatné diplomové práci, 

uvádím níže pouze zásadní principy chránící klienty, které jsou relevantní pro obsah 

této práce. Oproti předcházející právní úpravě došlo ke změně formální organizace 

činnosti, ta se nyní skládá z „obhospodařovatele“ = penzijní společnosti (která má 

právní subjektivitu) a účastnických fondů (které právní subjektivitu nemají, a jedná se 

tak o samostatný soubor majetku, který není součástí majetku penzijní společnosti).  

Jako u dalších finančních institucí, i vstup do tohoto odvětví správy prostředků 

penzijního spoření (připojištění) vyžadoval a vyžaduje povolení od regulátora, ČNB. 

Povolení ČNB vyžaduje jak založení penzijní společnosti (včetně povolení 

k transformaci z penzijního fondu podle předcházející právní úpravy), tak k vytvoření 

účastnického fondu.  

U penzijní společnosti podává dle dikce §31 zákona č. 427/2011 Sb. žádost o 

povolení zakladatel (založení je možné jen ve formě akciové společnosti), a to před 

zápisem do obchodního rejstříku. ČNB přezkoumává v zásadě shodný rozsah informací 

a náležitostí jako u ostatních finančních institucí, průhledný a nezávadný původ kapitálu 

(ve výši nejméně 50.000.000 Kč, požadavek na jeho výši se však zvyšuje s ohledem na 

objem prostředků spravovaných v účastnických fondech), plán obchodní činnosti 

podložený reálnými ekonomickými propočty, návrh organizačního, řídícího a 

kontrolního uspořádání, stanovy, zakladatelskou listinu, vhodnost vlastnické struktury 

věcné, personální a organizační předpoklady pro výkon činnosti a také splnění daných 

odborných podmínek alespoň u dvou vedoucích osob.  

                                                                 
51 Penzijní fond vzniklý podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o 

změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením (dále jen „zákon o penzijním připojištění“), ve 

znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, musí získat povolení k činnosti penzijní 

společnosti nejpozději do 1. 1. 2013, jinak se k tomuto dni zrušu je.  



55 
 

Co považuji za důležitou odchylku od obvyklých pravidel týkající se dalších 

finančních institucí, je posuzování ze strany ČNB i návrhu pravidel jednání penzijní 

společnosti se zájemci o uzavření smlouvy o doplňkovém penzijním spoření v rámci 

řízení o žádosti o udělení povolení. Shodně například s pojišťovnami a bankami mají 

penzijní společnosti omezen rozsah doplňkových činností, které mohou vykonávat, a to 

pouze se souhlasem ČNB. Na činnost penzijní společnosti se samozřejmě ze zákona 

aplikují i mechanismy kontroly kvalifikovaných změn v akcionářské struktuře a jsou 

kladeny detailní požadavky (a je vykonávána kontrola) na výkon činnosti penzijní 

společnosti, její hospodaření a plnění informačních povinností52. Co je z pohledu klienta 

klíčové, je požadavek na oddělené vedení hospodaření a účtování za penzijní společnost 

a každý účastnický fond53.  

Za významnou změnu proti předchozí právní úpravě považuji nově zavedenou 

explicitní úpravu zprostředkovatelské činnosti vykonávané pro investiční společnosti, 

dle §74 tuto činnost může vykonávat pouze obchodník s cennými papíry a investiční 

zprostředkovatel (disponující povolením podle zákona o podnikání na kapitálovém 

trhu), vázaný zástupce investičního zprostředkovatele, vázaný zástupce obchodníka s 

cennými papíry a vázaný zástupce penzijní společnosti. Obchodník s cennými papíry a 

investiční zprostředkovatel obdrží doplnění registrace o činnosti podle zákona č. 

427/2011 Sb. v takovém případě, kdy doloží, že splňují podmínku odborné způsobilosti 

dle tohoto zákona (tj. nedostávají samostatnou licenci, registraci, ale dochází k doplnění 

jejich „hlavní“ registrace podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu); podobně se 

postupuje i u jejich vázaných zástupců.  

Vázaný zástupce penzijní společnosti je novou kategorií registrovaného 

zprostředkovatele. Specifickým znakem je (nicméně i u pojišťovacích zprostředkovatelů 

je stejné omezení dáno pro „vázanou“ kategorii subjektů), že vykonává činnost 

exkluzivně jen pro jednu penzijní společnost. Podmínky pro registraci se skládají z části 

důvěryhodnosti a odborné způsobilosti v rozsahu předepsaném zákonem. Odborná 

stránka vyžaduje složení zvláštní zkoušky u osoby disponující akreditací ČNB pro 

přezkušování zájemců. Registraci provádí ČNB, nicméně žádosti nepodává zájemce 

                                                                 
52

 §48 až §59 a prováděcí předpisy k nim vydané na základě zmocnění §59 
53

 §56 
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sám, ale prostřednictvím příslušné penzijní společnosti. Penzijní společnost je dále 

povinna údaje od příslušného zájemce ověřit a následně zavést efektivní systém pro 

kontrolu a tuto i provádět. Vedle samotné činnosti provádí zákon i regulaci systému 

odměňování a stanoví nejvyšší možnou odměnu, kterou penzijní společnost může platit 

třetím osobám nabízejícím a zprostředkovávajícím doplňkové penzijní spoření a 

provádějícím správu smluv o doplňkovém penzijním spoření a související činnosti, 

vedle toho zákon stanoví i v jaký okamžik těmto osobám vzniká nárok na danou 

odměnu54. Domnívám se, že doplnění této regulace bylo velmi důležité a považuji jej za 

správné. Jednak došlo k narovnání podmínek pro zprostředkování penzijních produktů 

s ostatními institucemi a samozřejmě také zavedení kvalitativní kontroly nad osobami 

tuto činnost vykonávajícími je z pohledu klientů klíčové. Domnívám se totiž, že 

k mnoha jednáním klienty poškozujícím dochází na úrovni sjednávání produktu a 

kontrola zprostředkovatelů je jedním z klíčových prvků ochrany (retailových klientů). 

Zákon č. 427/2011 Sb. vyžaduje dále povolení k vytvoření každého 

účastnického penzijního fondu. Vzhledem k tomu, že účastnický penzijní fond nemá 

právní subjektivitu, řeší zákon v §93 odst. 3 a 4, že povinnosti uložené zákonem 

účastnickému fondu jsou povinnostmi penzijní společnosti, která daný fond 

obhospodařuje, stejné se použije i na práva. Z právních úkonů vykonaných v souvislosti 

s obhospodařováním majetku v účastnickém fondu je oprávněna a zavázána penzijní 

společnost, závazky vzniklé z obhospodařování majetku v účastnickém fondu hradí 

penzijní společnost z majetku v účastnickém fondu. Náležitosti vyžadované při založení 

účastnického penzijního fondu jsou předepsány v §96 a násl.  

Kromě formální požadavků posuzovaných v rámci povolovacího řízení považuji 

za důležité z pohledu klientů přezkoumání statutu účastnického penzijního fondu a ve 

vztahu k jiným než konzervativním fondů také posouzení, zda vytvoření účastnického 

fondu je v souladu se zájmy účastníků. Současně s povolením se schvaluje i osoba 

depozitáře (schválení vyžaduje i jeho změna). Statut je pro klienty klíčovým 

                                                                 
54 Výše odměny podle § 60 odst. 2 písm. c) nesmí překročit 3,5 % průměrné mzdy v národním 

hospodářství vyhlašované Ministerstvem práce a sociálních věcí za první až třetí čtvrtletí předcházejícího 

kalendářního roku podle zákona o zaměstnanosti za uzavření jedné smlouvy o doplňkovém penzijním 

spoření. Rozhodným okamžikem pro výpočet odměny je den uzavření smlouvy o doplňkovém penzijním 

spoření. 
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dokumentem z toho pohledu, že obsahuje zejména informace o způsobu investování 

účastnického fondu55. Peněžní prostředky shromážděné penzijním fondem musí být 

umísťovány s odbornou péčí tak, aby byla zaručena bezpečnost, kvalita, likvidita a 

rentabilita skladby finančního umístění jako celku. Zákon stanoví podrobnosti, jakým 

způsobem mohou být finanční prostředky účastníků umisťovány s tím, že nejpřísnější 

pravidla jsou stanovena pro povinné konzervativní fondy56.  

Do systému fungování je stejně jako podle předcházející právní úpravy zahrnut 

institut depozitáře, který pro klienty představuje další nástroj zabezpečující jejich 

ochranu a kontrolu způsobu nakládání s jejich prostředky umístěnými v účastnickém 

penzijním fondu. Pravidla jeho činnosti a základní vymezení vzájemného vztahu mezi 

penzijní společností a depozitářem jsou obsaženy v §88 a násl. zákona č. 427/2011 Sb. 

Zákonem je shodně jako u dalších finančních institucí stanoven rozsah 

informačních povinností, které jsou penzijní společnosti povinny plnit jak ve formě 

uveřejňování (tj. informování směrem ke klientům), tak na druhé straně ve vztahu 

k regulátorovi, ČNB. Vzhledem k tomu, že penzijní společnosti, respektive fondy 

nakládají vedle prostředků od účastníků také s prostředky poskytovanými ze státního 

rozpočtu, dohled ČNB je tak doplněn pravomocí Ministerstva financí České republiky 

vykonávat státní dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem č. 427/2011 

Sb. a podmínek stanovených v rozhodnutí vydaném podle zákona č. 427/2011 Sb. v 

souvislosti s poskytováním a vracením státního příspěvku vykonává Ministerstvo 

financí České republiky. 

ČNB je vybavena celou řadou nápravných a sankčních opatření, která může 

uplatnit v případě zjištěných nedostatků v činnosti nebo porušení zákonem stanovených 

pravidel57. Vedle správních nástrojů obsahuje zákon i ustanovení o přestupcích a 

správních deliktech právnických osob.  

                                                                 
55

 Podrobnosti jsou stanoveny prováděcím předpisem vydaným na základě zmocnění §97 odst. 8; 

Vyhláška č. 57/2012 Sb., o minimálních náležitostech statutu účastnického fondu a důchodového fondu  
56

 §98 a násl. pro povinný konzervativní fond; §100 a následující pro ostatní fondy.  
57

 §142 odst. 2: Česká národní banka může, v závislosti na zjištěných nedostatcích, jako jiné opatření 

a) nařídit penzijní společnosti provedení mimořádného auditu účetní závěrky penzijní společnosti, 

účastnického fondu nebo transformovaného fondu,  

b) nařídit penzijní společnosti změnu depozitáře, 

 

http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/legislativa/leg_kapitalovy_trh/vyhlasky/download/vyhlaska_57_2012.pdf
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Pokud zhodnotím celkový rámec regulace penzijního spoření, domnívám se, že 

je adekvátní a z pohledu zákonné úpravy obdobný regulaci ostatních finančních 

institucí. Přísnou regulaci a efektivní dohled tohoto odvětví považuji za klíčovou 

s ohledem na skutečnosti, že se jedná o dlouhodobou správu značného objemu majetku 

a že důvěra klientů v systém je naprosto zásadní.   

 

6.4 Ochrana klientů pojišťoven 

 

V rámci odvětví pojišťovnictví dochází obvykle i v rámci dalších členských 

států Evropské unie (s ohledem na unijní úpravu) k regulaci jak činnosti samotných 

pojišťoven, tak činností pojišťovacích zprostředkovatelů. Opět jak pojišťovny, tak 

pojišťovací zprostředkovatelé potřebují k výkonu činnosti povolení, resp. registraci u 

regulátora – České národní banky, přísnější podmínky jsou samozřejmě pro výkon 

pojišťovací činnosti. Odvětví je upraveno zejména zákonem č. 277/2009 Sb., o 

pojišťovnictví, zákonem č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a 

samostatných likvidátorech pojistných událostí a, co se týče práv a povinností klientů 

z uzavřených pojistných smluv, také novým občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., 

který nahradil dřívější úpravu zákonem č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě.  

Pro udělení pojišťovací licence58 je třeba splnit řadu zákonem předepsaných 

podmínek. Pojišťovna může být založena jako akciová společnost nebo družstvo. 

Zákonem jsou k záruce finanční stability pojišťovny předepsány minimální výše 

základního kapitálu, které jsou nastaveny v různých úrovních s ohledem na pojistná 

odvětví provozovaná pojišťovnou, případně v nejvyšší úrovni pro výkon zajišťovací 

činnosti. Stejně jako například u bank je třeba doložit původ finančních prostředků a to, 

                                                                                                                                                                                              
c) nařídit penzijní společnosti změnu vedoucí osoby, 

d) nařídit penzijní společnosti změnu auditora penzijní společnosti nebo účastnického fondu, 

e) pozastavit připisování a odepisování penzijních jednotek, 

f) zavést nucenou správu penzijní společnosti, 

g) nařídit penzijní společnosti převod obhospodařování účastnických fondů na jinou penzijní společnost, 

h) pozastavit penzijní společnosti výkon činnosti nebo omezit penzijní společnosti rozsah povolené 

činnosti, 

i) odejmout povolení nebo souhlas udělené podle tohoto zákona. 
58

 Za důležité považuji zmínit, že již delší dobu není možné v ČR získat tzv. univerzální licenci, tj. 

povolení na souběžné provozování činnosti v  odvětvích životního a neživotního pojištění. 
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že byl splacen před podáním žádosti v plné výši. Při udělování povolení je dále ze 

strany ČNB zkoumáno, zda členové orgánů pojišťovny splňují podmínky 

důvěryhodnosti59 a zda dávají s ohledem na svou kvalifikaci a dosavadní praxi jistotu 

obezřetného řízení pojišťovny, dále je zkoumána struktura vlastníků pojišťovny a 

dalších společností s nimi propojených.  

Žadatel o pojišťovací licenci musí také vypracovat obchodní plán s uvedením 

hlavních metod výpočtu pojistného, u životních pojištění včetně statistických dat, na 

kterých je založen tento výpočet, metody výpočtu technických rezerv, základní principy 

pasivního zajištění a předpokládané náklady na vybudování provozního systému a 

obchodní sítě a způsob krytí těchto nákladů.  

Schválení regulátorem podléhají i následné změny akcionářské struktury 

pojišťovny a změny členů orgánů. Záruky v oblasti hospodaření pojišťoven a nakládání 

s prostředky pro zabezpečení výplat budoucích pojistných plnění představuje úprava 

tzv. technických rezerv pojišťovny včetně pravidel pro finanční umístění příslušných 

prostředků.  

V rámci pojišťovnictví funguje také jako specifikum a, z mého pohledu, jeden 

z prvků záruky správnosti činnosti institut pojistného matematika, který sleduje 

správnost rozdělení výnosů z finančního umístění v životním pojištění mezi pojištěným 

a pojišťovnou, výpočtu sazeb pojistného, výše technických rezerv, výpočtu požadované 

míry solventnosti a pojistně matematické metody používané při provozované 

pojišťovací činnosti.  

Předmětem dohledu nad činností pojišťoven je sledování, zda tyto při výkonu 

svých činností postupují obezřetně, zejména neprovádějí-li tyto činnosti způsobem, 

který poškozuje majetek jim svěřený třetími osobami nebo ohrožuje jejich bezpečnost a 

stabilitu. Za tímto účelem je pojišťovna povinna vytvořit a po celou dobu své činnosti 

udržovat vnitřní kontrolní systémy, pravidelně vyhodnocovat informace z nich a včas 

přijímat odpovídající opatření. Finanční výkazy pojišťoven jsou také povinně 

auditovány.  

                                                                 
59

 §8 zákona o pojišťovnictví, trestně-právní bezúhonnost a splnění požadavků stanovených zákonem o 

obchodních korporacích na členy představenstva 
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Podmínky pro provedení registrace pojišťovacího zprostředkovatele jsou 

mírnější, důraz je kladen na důvěryhodnost, bezúhonnost a odborné znalosti z oblasti 

zprostředkování pojištění. Registraci a dohled nad činností pojišťovacích 

zprostředkovatelů provádí také ČNB, což je oblast, ke které mám osobně určité 

výhrady60. Jednak počet registrovaných pojišťovacích zprostředkovatelů značně 

přesahuje 100.000, v tomto počtu je samotný registrační proces značně pro ČNB 

náročný a zatěžující, samozřejmě i (efektivní) výkon dohledové činnosti pak vyžaduje 

vysoké personální a technické vybavení. Osobně oblast činnosti pojišťovacích 

zprostředkovatelů považuji z pohledu ochrany klientů za velmi citlivou a potenciálně 

problematickou a domnívám se, že i do budoucna tento aspekt bude klást na ČNB 

vysoké nároky. Viděla bych jako možný předmět odborné diskuze případné vyčlenění 

této oblasti dohledu mimo kompetenci ČNB, například na samostatný orgán, případně 

do pravomoci samotných pojišťoven ve vztahu k  pojišťovacím zprostředkovatelům 

vykonávajícím činnost exkluzivně pro jednu pojišťovnu. Na existující problémy 

v regulaci činnosti pojišťovacích zprostředkovatelů bylo upozorňováno i v rámci 

legislativního procesu při přípravě novel zákona o pojišťovnictví61.  

Občanský zákoník upravuje ve svých §2758 až §2872 vztahy při samotném 

uzavření pojištění a vyřizování nároků z něj. Koncepčně je nastaven spíše k ochraně 

klientů pojišťoven jakožto slabší smluvní strany, a to zejména v rovině informačních 

povinností pojišťovny vůči klientům, povinné písemné formy úkonů a stanovení lhůt 

pro vyřizování pojistných plnění. Určité změny týkající se smlouvy musí pojišťovna 

povinně písemně klientům oznamovat, například změny v identifikačních údajích 

pojišťovny, změny všeobecných pojistných podmínek nebo právních předpisů 

relevantních pro uzavřenou pojistnou smlouvu, pojišťovna je povinna klienty také 

každoročně informovat o stavu jejich bonusů.  

Další zájem ochrany klientů je sledován při uzavírání pojištění, pojišťovacím 

zprostředkovatelům jsou proto uloženy také široké informační povinnosti vůči jejich 

klientům. Při své činnosti musí být dále tito zprostředkovatelé povinně pojištěni pro 

                                                                 
60

 S ohledem na svou dřívější pracovní činnost v  jedné z velkých tuzemských pojišťoven založenou na 

osobní odborné zkušenosti. 
61

 Například v rámci hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) Ministerstvem financí 

provedeného k novele zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích v  roce 2012. 
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případ odpovědnosti za škodu. S cílem eliminovat riziko zpronevěry finančních 

prostředků klientů je výrazně omezena možnost inkasovat pojistné, zákon zároveň 

stanoví domněnku, že dnem zaplacení pojistného zprostředkovateli se pojistné má za 

zaplacené přímo pojišťovně.   

Specifickou oblastí pojištění jsou tzv. povinně-smluvní pojištění, z nichž 

nejrozšířenějším je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového 

vozidla, které stále reguluje samostatný zákon. Pro toto specifické pojištění je vytvořen 

samostatný pomocný dozorový orgán, Česká kancelář pojistitelů. Její náplní je jednak 

sledování stavu pojištěných vozidel a jednak převzetí povinnosti plnit škody (vyplácet 

pojistná plnění) způsobené nepojištěnými vozidly ze svého garančního fondu 

vytvářeného příspěvky pojišťoven. Důvodem je zájem státu na rychlém a efektivním 

odškodnění všech škod způsobených motorovými vozidly, z poškozených je sejmuta a 

přenesena na garanční fond povinnost uplatňovat nároky vůči škůdcům občanskoprávní 

cestou. Vůči provozovatelům nepojištěných vozidel má samozřejmě i možnost sankcí.   

 

6.5 Ochrana klientů bank 

 

Právním předpisem regulujícím postavení bank a stanovícím pravomoci ČNB 

v oblasti dohledu nad činností bank je zákon č. 21/1992 Sb., o bankách.  

Založit banku a vykonávat bankovní činnost (tj. přijímat vklady od veřejnosti a 

poskytovat úvěry) je možné pouze na základě získané bankovní licence a v rozsahu 

povolení touto licencí stanoveném. Pro udělení bankovní licence jsou stanoveny 

zejména následující podmínky: 

- minimální výše základního kapitálu, která činí 500.000.000 Kč, přičemž 

minimálně v této výši musí být tvořen peněžitými vklady; 

- splnění podmínek průhledného a nezávadného původu základního kapitálu a 

dalších finančních zdrojů banky, jejich dostatečnost a vyhovující skladba, 

splacení základního kapitálu v plné výši; 

- odborná způsobilost, důvěryhodnost a zkušenost osob, které jsou navrhovány 

v bance na výkonné řídící funkce; 
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- technické a organizační předpoklady pro výkon navrhovaných činností 

banky; 

- funkční řídící a kontrolní systém banky včetně systému řízení rizik; 

- obchodní plán vycházející z navrhované strategie činnosti banky podložený 

reálnými ekonomickými kalkulacemi;  

- průhlednost skupiny osob s úzkým propojením s bankou. 

Zákon dále stanoví, jaká právní jednání vyžadují předchozí souhlas ČNB62 a o 

kterých krocích je dozíraná banka povinna ČNB informovat63.  

Banky jsou povinny informovat klienty ve svých obchodních (provozních) 

prostorech písemnou formou v českém jazyce o podmínkách pro přijímání vkladů, 

poskytování úvěrů a dalších bankovních obchodů a služeb a o své účasti v platebních 

systémech. Dále je součástí této provozní informační povinnosti zveřejnění informace o 

tom, zda se k příslušné službě vztahuje pojištění pohledávek z vkladů včetně limitů pro 

výplatu jedné oprávněné osobě. V neposlední řadě je třeba v provozních prostorech 

potřeba informovat klienty o v bance zavedeném postupu pro vyřizování stížností 

klientů. Tento poslední bod navazuje na povinnost bank uloženou jim zákonem o 

bankách, a sice zavést účinný postup pro vyřizování stížností klientů.  

Banka musí také čtvrtletně uveřejňovat údaje o složení akcionářů, o struktuře 

konsolidačního celku, jehož je součástí, o své činnosti a finanční ukazatele. Dále 

uveřejňuje také údaje o plnění pravidel obezřetného podnikání na individuálním nebo 

konsolidovaném základě, případně pokud splní zákonem stanovená kritéria, může plnit 

tuto povinnost jen ve zkráceném rozsahu. Na základě těchto informací by pak měl mít 

klient banky možnost seznámit se s finanční situací banky a průběžně sledovat její 

vývoj. Nicméně se nedomnívám, že by běžní klienti této možnosti ve velkém rozsahu 

využívali, obávám se, že pro osoby bez hlubších finančních, případně účetních znalostí, 

může být vyvození relevantní vazby pro své rozhodování z těchto údajů dost obtížné.   

                                                                 
62

 Například rozhodnutí valné hromady uvedená v §16 odst. 1 zákona o bankách, kde absence souhlasu 

vyvolává absolutní neplatnost rozhodnutí, jednání dle §16 odst. 5 zákona o bankách, převody vlastnictví 

(akcií) v bance dle §20. 
63

 Například zamýšlené kroky uvedené §16 odst. 2 zákona o bankách . 
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Důvěra veřejnosti v bankovní sektor je jedním z klíčových předpokladů stability 

ekonomiky a do určité míry i celé společnosti a třeba i politické situace. Zákonem je 

proto zřízen systém zajištění pohledávek vkladatelů v bankách, a to prostřednictvím 

fondu pojištění vkladů, zřízeného zákonem o bankách. Zákon stanoví, jaké všechny 

pohledávky jsou předmětem pojištění v tomto fondu. Zdroje fondu jsou založeny na 

povinných příspěvcích bank. Roční příspěvek banky do fondu činí 0,1 % z průměru 

objemu pojištěných pohledávek z vkladů za předchozí rok, včetně úroků. Tento prvek 

považuji za jeden z klíčových pro ochranu klientů bank, i když jeho významnost pro 

velké investory je spíše okrajová, s ohledem na maximální částku pojištěnou v tomto 

systému (100.000 EUR pro jednu oprávněnou osobu u jedné banky).  

 

Závěr 

 

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

zkoumání a popis otázky ochrany klientů a investorů na finančních trzích. Formálně je 

tato práce rozčleněna do šesti kapitol. V první části se zabývám definičním vymezením 

pojmů, které jsou dále předmětem práce, poté provádím nahlédnutí do historie a analýzu 

událostí, které byly, podle mého názoru, klíčovými impulzy pro provádění zásadních 

změn v legislativním přístupu k regulaci. Následně provádím analýzu aktuálního 

systému dohledu nad finančním trhem v České republice a provázání s legislativou a 

kontrolními orgány působícími v rámci Evropské unie. Další kapitola rozvádí možné 

legislativní prostředky a nástroje používané k ochraně investorů a klientů. Poslední 

kapitola analyzuje konkrétní přístup k regulaci a ochraně v jednotlivých segmentech 

finančního trhu a institucí na něm působících. Podrobnější shrnutí kapitoly definující 

pojmy vztahující se k této práci dále neprovádím, domnívám se, že její obsah je spíše 

technický a podpůrný k dalšímu pojednání.  

Při zhodnocení historických impulzů k legislativním změnám v oblasti regulace 

je zcela nepochybné, že zásadními událostmi, které poskytují ospravedlnění pro přijetí 

nových regulatorních právních předpisů (většinou logicky zpřísňujících do té doby 

existující pravidla), jsou finanční krize. V tomto ohledu bych chtěla uvést, že se 
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domnívám, že obecně panují v nekrizových dobách ve společnosti i v odborných 

kruzích ostré spory mezi příznivci a odpůrci regulace, a legislativní vývoj je tak spíše 

pozvolný a potýkající se s obtížemi, podporovanými zájmy skupin, kterým zvýšená 

regulace přináší zvýšené náklady. Je, podle mého mínění, zcela nepochybné, že 

zvyšující se regulatorní požadavky vyžadují vyšší výdaje jak na straně regulovaných 

institucí (jelikož zvyšují například požadavky na hodnocení rizik a obezřetnost při 

podnikání, a tím eliminují možnosti těchto institucí investovat do výnosných, leč 

většinou rizikových operací, nebo přímo ukládají povinnosti zvýšit počet zaměstnanců 

věnujících se revizní činnosti, vyřizujících stížnosti klientů apod.), tak na straně 

veřejných výdajů, protože samozřejmě zvýšené pravomoci dohledových orgánů kladou 

nároky na jejich personální i věcné vybavení.  

Období šoků vyvolaných finančními krizemi zcela logicky nahrává do karet 

zastáncům regulace a na jejich stranu získává veřejné i politické mínění při prosazování 

vyšších požadavků na regulaci „ve jménu zabránění problémům v budoucnu“. 

Konkrétně v České republice (samozřejmě však nikoliv jen u nás, nicméně ostatní státy, 

které prošly systémovou a politicko-ekonomicko-legislativní transformací v této práci 

podrobněji nerozvádím) byl důležitým podnětem pro kompletní přenastavení 

ekonomického a legislativního přístupu k finančním trhům rok 1989. Jelikož v období 

1948 – 1989 finanční trh ve smyslu, jak je vnímán a definován touto prací, prakticky 

neexistoval (včetně ochrany klientů, která v zásadě nebyla politicky žádoucí, nicméně, 

podle mého názoru, ani nutná a v současné podobě veřejností očekávaná), bylo nutné 

právní rámec, tak jak je v této práci popsán, vybudovat prakticky znovu (na právní 

prostředí před rokem 1948 nebylo možné navázat už jen z důvodu obrovského pokroku 

na finančních trzích a změn, které se ve vyspělých ekonomikách v mezidobí udály).  

Domnívám se, že přes existenci několika ekonomických i právních excesů 

v přístupu k regulaci po roce 1989 je stávající legislativní rámec v  České republice plně 

odpovídající situaci ve vyspělých ekonomikách, samozřejmě i v  důsledku našeho vstupu 

do EU a nutností celý regulatorní rámec uvést do souladu s evropskými požadavky.  

V kapitole týkající se regulace finančních trhů v České republice věnuji 

samozřejmě zásadní pozornost pravomocem a činnosti České národní banky, v jejíchž 

rukou byly dohledové pravomoci od roku 2006 plně integrovány a sjednoceny. Ačkoliv 
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plná integrace institucionálního uspořádání dohledu není v globálním měřítku příliš 

častým modelem, zejména sjednocení dohledových funkcí pod centrální banku je velmi 

řídké a v zásadě vedle České republiky funguje jen v několika dalších státech, z k nám 

svým legislativním prostředím nejbližší je Slovensko, poté je možné uvést 

Singapur, Irsko nebo Bahrajn, osobně se domnívám, že tento model je při správném 

kompetenčním nastavení a organizačním vybavení funkčním a efektivním a odpovídá 

trendům, které probíhají i na úrovni například evropských unijních institucí (tj. sdílení 

informací a zdrojů).  

Domnívám se také, že přičlenění dohledových pravomocí nenarušuje schopnost 

centrální banky plnit její hlavní roli, tj. stanovovat monetární politiku a informace 

získané v rámci dohledu centrální bance pomáhají zejména k plnění makroekonomické 

stabilizační úlohy. Detailnější analýzu, nakolik je integrovaný model dohledu v rámci 

centrální banky vhodný a efektivní, však v této práci ponechávám stranou, uvedla jsem 

pouze svůj osobní názor na toto téma.  

Dále analyzuji konkrétní legislativní nástroje, kterými je ČNB pro výkon 

dohledu vybavena. Provádím popis nástrojů, kterými je ČNB vybavena na úrovni 

regulace vstupu subjektů do příslušných odvětví (udělování povolení k činnosti nebo 

licencí) a pro průběžné (kontinuální) udržování stavu v souladu s primárním povolením, 

jedná se o pravomoc schvalovat důležité změny v průběhu existence příslušných 

institucí (změny orgánů společností, akcionářů, struktury činnosti apod.). Poté 

rozebírám v obecné rovině rozsah pravomocí ČNB při shromažďování informací od 

jednotlivých účastníků trhu v rámci plnění tzv. informačních povinností. Posledním, 

nikoliv však nejméně důležitým bodem, je analýza sankčních nástrojů, kterými je ČNB 

vybavena. Všechny tyto nástroje, byť v zásadě ve vztahu k ochraně klientů a investorů 

jsou nepřímými právními prostředky, jsou i pro tuto oblast významné. Zabezpečují, že 

klientům jsou finanční služby (nakolik je samozřejmě možné toto právně zabezpečit a 

odfiltrovat všechna potenciálně možná obchodní rizika v činnosti příslušných institucí) 

poskytovány finančními institucemi splňujícími stanovené ekonomické parametry, 

organizační požadavky a samozřejmě existujícími v souladu s předepsaným právním 

rámcem.  
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Pozornost jsem v této kapitole věnovala, ač není dozorovým orgánem, také 

instituci finančního arbitra jakožto nezávislého mimosoudního orgánu, který jen a pouze 

na návrh klienta může zahájit správní řízení s finanční institucí, a to bezplatně. Jen 

zopakuji, že bezplatnost a možnost podat návrh jen ze strany zákazníka vidím jako krok 

správným směrem, za kterým je snaha vyrovnat propastnou nerovnost mezi možnostmi, 

které mohou využívat jednotlivé strany na ochranu svých práv – finanční možnosti, 

lidské zdroje, zpracování relevantních informací.  

Další kapitola je věnována evropskému, respektive unijnímu aspektu v dohledu 

nad finančním trhem. Pozornost věnuji orgánům Evropského systému finančního 

dohledu, který začal působit relativně nově, s účinností od roku 2011. Tento systém 

tvoří Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA), Evropský orgán pro 

bankovnictví (EBA), Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní 

pojištění (EIOPA) a Evropská rada pro systémová rizika (ESRB). Nejprve obecně 

popisuji legislativní rámec daný příslušnými nařízeními pro fungování těchto orgánů, 

kterými jsou zřízeny jako organizačně samostatné orgány, stanovení jejich kompetencí, 

včetně legislativních a definované úkoly v koordinaci aktivit jednotlivých národních 

regulátorů v rámci EU. Poté věnuji samostatnou část každému z uvedených orgánů a 

věnuji se předmětu jejich činnosti a zejména uvedení aktivit, které vyvíjejí na poli 

ochrany investorů a spotřebitelů. U ESMA bych ve vztahu k individuálním (drobným) 

investorům vyzdvihla zejména činnost vzdělávací, osvětovou, kdy se zabývá 

vypracováním materiálů určeným široké veřejnosti seznamujících s možnými formami 

investování a právy, které mají investoři na základě právních předpisů zaručena. 

Samozřejmě zásadní činnost vyvíjí ESMA při regulaci jak subjektů poskytujících 

investiční služby, tak stanovení povinností institucionálních investorů, a to zejména 

v legislativním rámci daným směrnicí MiFID a implementováním systému EMIR. 

EIOPA v roce 2013 vytvořila (po provedené veřejné diskuzi a jejím zhodnocení) pokyn 

vztahující se k systému vyřizování stížností klientů ze strany pojišťoven a pojišťovacích 

zprostředkovatelů. Tento krok vnímám jako velmi potřebný a domnívám se, že bude mít 

svůj pozitivní vliv zejména u přeshraničně působících institucí. Na tento krok navázali i 

orgány ESMA a EBA, které z pokynů vytvořených EIOPA čerpaly inspiraci pro 

zahájení veřejné diskuze nad záměrem vytvořit obdobný pokyn i pro oblast 

bankovnictví a investičních služeb. K datu ukončení této diplomové práce nebyly 

http://www.esma.europa.eu/
http://www.esma.europa.eu/
http://www.esma.europa.eu/
http://www.eba.europa.eu/
http://www.eba.europa.eu/
http://www.eiopa.europa.eu/
http://www.eiopa.europa.eu/
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závěry z této aktivity publikovány, nicméně očekávám, že jejich výsledkem bude 

vytvoření pokynu obdobného, jaký existuje v odvětví dohlíženém EIOPA, a že 

podmínky ukládané všem institucím působícím na finančním trhu budou ve své podstatě 

shodné. Činnost posledního prvku Evropského systému finančního dohledu, Evropské 

rady pro systémová rizika (ESRB) je pro oblast ochrany klientů/investorů spíše 

okrajové, pokud se týká primárně k této oblasti určených aktivit, nicméně v plném 

kontextu je význam ESBR i pro ochranu spotřebitelů naprosto zásadní. Pouze pokud 

bude celý systém efektivně schopen identifikovat globální (systemická) rizika, která by 

mohla vést k vyvolání příští finanční krize, a samozřejmě pokud to bude možné takové 

krizi předejít, bude zachována důvěra veřejnosti ve finanční trhy a tím pádem i jejich 

stabilita.  

V šesté kapitole se zabývám způsoby a prostředky ochrany v obecném pojetí. 

Vycházela jsem ze základního členění na soukromoprávní a veřejnoprávní prostředky. 

V ideálním právním prostředí by samozřejmě postačovaly k ochraně subjektivních práv 

osob pouze právní předpisy soukromoprávní povahy, tedy vycházející z občanského a 

obchodního práva. Bohužel faktem zůstává, že vymahatelnost práva závisí nejen na 

dokonalosti, resp. nedokonalosti soukromoprávních norem, ale také na fungování 

soudního systému. V tomto bodě vidím slabiny, proto je nutné mít ochranu spotřebitele 

podchycenu také prostředky veřejnoprávní povahy, tedy především v normách 

správního a trestního práva. Zde bych viděla novou možnost v  uplatnění sankcí podle 

relativně nového zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, které by mohly 

představovat citelný dopad do samotné existence velkých institucí. 

V rámci sedmé kapitoly se snažím popsat a zhodnotit konkrétní prostředky 

ochrany, jak jsou v platných právních předpisech upraveny pro jednotlivé subjekty 

působící na finančním trhu. V první části pojednávám o právních nástrojích 

vyskytujících se ve vztahu k trhu s investičními nástroji jako jsou informační povinnosti 

emitentů cenných papírů, oznamování (nabytí a pozbývání) podílů na hlasovacích 

právech, ochrana vnitřních informací a zabránění manipulaci s trhem, které samozřejmě 

ve spojení s povinnostmi kladenými na organizaci trhu jako takového by měly zajistit 

rovné a efektivní fungování trhu s investičními instrumenty a právně zabránit výskytu 

takových asymetrií, které by poskytovaly protiprávní výhody některým z účastníků.  
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Považuji za důležité zejména zabránění zneužití vnitřních informací a provádění 

manipulativních jednání, samozřejmě i široké informační povinnosti, které dávají pokud 

možno co nejpřesnější obraz o situaci a vlastnické struktuře konkrétního emitenta a jsou 

pro investory zásadně důležité. Část rozpracovávající rámec regulatorních pravidel 

vztahujících se na obchodníky s cennými papíry, investiční společnosti, penzijní fondy, 

pojišťovny a banky konkretizuje zejména kapitolu s obecným vymezením pravomocí 

ČNB a uvádí specifika zabezpečující ochranu investorů a klientů příslušných institucí.  

Závěrem bych chtěla uvést, že se domnívám, že zvyšující se požadavky na 

regulaci finančních institucí jsou v  principu správné a v zájmu společnosti, čímž myslím 

jak drobné klienty, tak investory. Ekonomické prostředí, ve kterém finanční instituce 

fungují a poskytují své služby, je natolik rozmanité a složité (včetně samozřejmě 

složitosti a variability poskytovaných produktů), že je, dle mého názoru, nad rámec 

schopností plného posouzení všech detailů ze strany běžného spotřebitele. U investorů 

(chápeme-li je jako institucionální investory) toto samozřejmě neplatí, u nich by 

profesionalita měla být předpokládána „z definice pojmu“, nicméně i jim hrozí určitá 

rizika na finančním trhu se vyskytující. Jasně definovaná pravidla pro fungování jsou 

tak nutností. Mluvíme-li o prostředí EU, je zcela nezbytná maximální možná 

harmonizace prostředí v jednotlivých státech, protože pouze tak může být dosaženo 

jednoho ze základních cílů, se kterým byla evropská společenství založena, a to volného 

pohybu zboží a služeb. S ohledem na mezinárodně působící finanční konglomeráty by 

samozřejmě optimálním stavem byla harmonizace legislativního rámce regulace v rámci 

všech významných ekonomik.  
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Seznam zkratek 

 

ČNB    Česká národní banka 

EBA    European Banking Authority 

EIOPA    European Insurance and Occupational Pensions Authority 

EMIR    European Market Infrastructure Regulation 

ESMA    European Securities and Markets Authority 

ESRB    European Systemic Risk Board 

EU    Evropská unie 

IMD II    Insurance Mediation Directive II 

MiFID    The Markets in Financial Instruments Directive 

ORSA    Own Risk and Solvency Assessments 

PRIPs    Packaged Retail Investment Product 

SEC    Securities and Exchange Commission 

TOPO Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení 

proti nim 

UCITS The Undertakings for Collective Investment in 

Transferable Securities 

ZPKT    Zákon o podnikání na kapitálových trzích 
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Abstract 

 

Thesis: Protection of customers and investors on financial markets 

The purpose of my thesis is to analyse and comment an issue of legal tools 

implemented for the protection of investors on financial markets and customers, clients 

of financial institutions. The thesis is formally divided into eight chapters. Thesis 

commences by introductory defining the scope of thesis and tasks given to be 

commented. Chapter one summarize definitions of terms further used in the thesis with 

special focus on content of the term “Customer (Client)” and “Investor” and their 

distinction for purpose of this thesis. 

Second chapter focuses on historical aspects and inputs for development and 

improvement of financial regulation. I am attempting especially to highlight the 

influence of political changes and financial crises to concerns about regulation of 

financial environment (which usually lead to its modification or tightening of rules) on 

given samples firstly of development in the Czech Republic after year 1989 and 

secondly on European Union during the last financial crisis of years 2007 - 2009.  

Third chapter consists of analysis of the financial markets regulation in the 

Czech Republic under present legislation mainly and in detail focusing on the role of 

Czech National Bank. As the Czech National Bank integrated entirely (or almost 

entirely) regulation over financial markets and financial institution, review is performed 

over its responsibilities and entrusted powers, the thesis further summarizes arguments 

in favour of integration of powers to Czech National Bank. Fourth chapter looks at the 

regulatory aspects and inputs of the European Union level, and specifically describes 

system of authorities of the European System of Financial Supervision. It defines roles 

of these authorities with special focus on their activity in investor´s and customer´s 

(client´s) protection.  

Chapter five illustrates legal instruments that generally might be and are used for 

a customer´s (client´s) and investor´s protection. Sixth chapter consequently is 

concerned with specific legal instruments incorporated into Czech laws (as the 
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disclosure rules, licensing process of financial institutions, preventing of market abuse 

etc.) and regulation of financial institutions according to Czech laws.  

Summary and conclusions are contained in the final part of the thesis.   
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