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Resumé:

Hlavním cílem této disertační práce je poskytnout komplexní a systematizovaný pohled 

na právní úpravu obezřetnostních pravidel ve vybrané oblasti právní úpravy finančního trhu s 

důrazem na kritickou reflexi jednotlivých právních institutů a mezisektorové srovnání 

příslušných právních pravidel. Specifické otázky, které se tato disertační práce v rámci svého 

hlavního cíle pokouší zodpovědět, jsou: (i) co a jaká jsou obezřetností pravidla v rámci právní 

úpravy finančního trhu (quid iuris) a (ii) zda stávající právní úprava obezřetnostních pravidel 

v českém právním řádu splňuje kritéria kladená právní teorií na formu a obsah právních 

předpisů a na racionální uspořádání právního řádu.

Disertační práce obsahuje také konstruktivní kritiku zkoumané problematiky, a to 

především z pohledu správnosti transpozice příslušných evropských právních předpisů, právní 

jistoty adresátů transponovaných ustanovení a efektivnosti řešení daného problému aktuální 

právní úpravou, a dále několik doporučení de lege ferenda.

Výsledkem této disertační práce je systematický, ucelený a koherentní přehled 

obezřetnostních pravidel zavedených v právní úpravě nejvýznamnějších sektorů finančního 

trhu, vycházející z analýzy současné právní úpravy, a to jak na úrovni evropského, tak na 

úrovni tuzemského práva, a jejího zhodnocení. Disertační práce by měla přispět k nejen 

k právně-teoretickému uchopení obezřetnostně-právní problematiky, ale také nabídnout 

možnost praktického využití získaných poznatků a vytvořeného systematického třídění.

V disertační práci je uplatněn pozitivistický  dogmatický  právně-vědecký přístup za 

použití metod interpretačního  (exegetického) charakteru, a to za předpokladu jednotného, 

systematického a racionálně-logicky (logická koherence a jednotné ratio legis) vystavěného 

právního řádu, jehož základním axiomem je právní jistota. Poznatky jsou v rámci uvedeného 

přístupu syntetizovány v myšlenkovou jednotu. Výsledkem je jednak ucelený systém (syntéza 

statická), jednak popis vývoje zkoumané problematiky (syntéza genetická). Částečně je využit 



také komparativní právně-vědeckého přístup, a to na základě předpokladu funkcionální 

ekvivalence zkoumaných finančně-právních institutů.

Disertační práce se nezaměřuje na veškerá obezřetnostní pravidla, která by bylo možné ze 

současné právní úpravy finančního trhu získat důslednou systematickou analýzou právních 

norem zařazených do výběru na základě teoretické definice obezřetnostních pravidel, ale 

pouze na ty oblasti právní úpravy, které lze s ohledem na osobní působnost příslušných 

právních norem považovat za nejzásadnější a nejzajímavější pro právně-vědecké zpracování, 

a to právní úpravu: (i) poskytovatelů investičních služeb, (ii) subjektů kolektivního 

investování a (iii) platebních institucí.

Disertační práce obsahuje úvodní a první část, které zahrnují její teoretické a metodické 

ukotvení a uvádí čtenáře do zkoumané problematiky prostřednictvím vymezení některých 

základních pojmů a teorií regulace finančního trhu. V druhé části disertační práce je podán 

nástin historického vývoje právní regulace vybraných subjektů finančního trhu na evropské a 

tuzemské úrovni, jsou reflektována některá specifika právních norem v oblasti finančního trhu 

a jejich struktura a jsou zmíněna některá základní obezřetnostní pravidla pro činnost subjektů 

finančního trhu. Klíčovou částí disertační práce je rámci části druhé kapitola čtvrtá navazující 

na vymezení základních východisek a obsahující normativní analýzu identifikovaných 

obezřetnostních pravidel. Na normativní analýzu obezřetnostních pravidel pak navazuje 

reflexe vybraných institucionálních a procesně-právních aspektů obezřetnostních pravidel a 

dohled nad dodržováním těchto pravidel, kde je silně akcentována evropská dimenze 

zmíněných aspektů. Na předchozí dvě části pak navazuje část třetí, obsahující závěrečné 

zhodnocení výsledků disertační práce a jejího přínosu pro obor finančního práva a naznačení 

pravděpodobného dalšího vývoje právní úpravy v oblasti obezřetnostních pravidel.

V disertační práci jsou zkoumána vymezená obezřetnostní pravidla sice komplexně, ale 

vzhledem k jejímu rozsahu nutně obecně. Některým aspektům obezřetnostních pravidel je 

nicméně věnována větší pozornost, neboť je lze jednak považovat za podstatné, jednak proto, 

že představují v jistém smyslu praktickou aplikaci teoretických poznatků obsažených v této 

práci. Jde především o části věnované problematice střetu zájmů, unifikaci kvalitativních 

požadavků na řídící a kontrolní systém v sekundární legislativě ČNB a případová studie 

rozhodování nových evropských orgánů dohledu.

Vývojová perspektiva obezřetnostních pravidel ukazuje dvě základní skutečnosti. Za 

prvé, vidíme vývoj evropské právní úpravy, který ve všech zkoumaných segmentech 

finančního trhu směřoval od obecně formulovaných standardů s širokou možností členských 



států zavést vlastní specifickou právní úpravu k unifikované nebo alespoň vysoce 

harmonizované a detailní právní úpravě v podobě jednotných obezřetnostních finančně-

právních institutů jednak v oblasti určité skupiny subjektů kolektivního investování (správců 

„alternativních“ fondů), úvěrových institucí a ratingových agentur v podobě přímo 

aplikovatelných nařízení, jednak v dalších oblastech v podobě velmi podrobné úpravy v 

evropských směrnicích. Za druhé, nelze si v rámci vývojové perspektivy nepovšimnout 

odklonu tuzemské právní úpravy od evropského vývoje a jejího setrvávání na historicky 

zavedených obezřetnostních finančně-právních institutech, a to i přes jejich nevhodnost pro 

řádnou implementaci evropských směrnic.

Nejdůležitějším poznatkem z analýzy a zhodnocení víceúrovňové regulace je skutečnost, 

že nově zřízené evropské orgány dohledu mají nezanedbatelný potenciál stát se primárními 

normotvůrci hmotného evropského práva finančního trhu. Závazné technické standardy 

představují velmi zásadní a účinný nástroj pro vytvoření jednotného evropského zákoníku 

(single rulebook) regulace finančního trhu, neboť představují právě ta pravidla, která budou 

dohlížena a vynucována v praktické činnosti orgánů dohledu nad finančním trhem a se 

kterými musí regulované subjekty zajišťovat každodenní soulad. Zásadním problémem 

novelizovaného Lamfalussyho legislativního procesu je, přes jeho nepopiratelnou procesní i 

hmotněprávní efektivitu, jednak nedostatek odpovědnosti, což je však v případě orgánů 

veřejné správy tradiční nedostatek, jednak problematická otázka legitimity. Problém stanovení 

přesné hranice mezi jednotlivými úrovněmi Lamfalussyho legislativního procesu, především 

mezi první a druhou, resp. nyní i třetí, je evidentně otázkou politickou, nikoliv racionálně-

argumentační a definiční.

Analýza hmotněprávních aspektů ukázala ve všech zkoumaných finančních sektorech 

několik základních problémů tuzemské právní úpravy. Tuzemská obezřetnostní pravidla se v 

souhrnu vyznačují velmi nízkou mírou souladu s evropským právem, relativně dobrou 

aplikovatelností a sníženou mírou právní jistoty. Markantní jsou tyto problémy především v 

oblasti vnitřní kontroly (compliance, interní audit, funkce řízení rizik), organizačních 

požadavků a pravidel outsourcingu, a to především v důsledku nedostatečné implementace 

evropských právních předpisů. Aplikační nejistota se objevuje především v oblasti střetu 

zájmů, zde již ovšem na evropské úrovni, a organizačních požadavků, a to zejména díky 

nejasnosti terminologie použité k vyjádření právní povinnosti.

V závěru disertační práce je doporučeno především důsledné respektování zásadního 

principu právní jistoty, hierarchické výstavby právního řádu, sjednocení obezřetnostních 



pravidel tam, kde je to vhodné a eliminace nepříznivých důsledků využívání principle/risk 

based regulatorních přístupů. Neobjektivní interpretaci a aplikaci práva, ať už se nazývá 

principle-based, teleologickým výkladem nebo upřednostňováním rationis legis proti liteře 

zákona je třeba odmítnout.


