
 

 
 

ABSTRAKT 

Tato diplomová práce se zabývá stávající a stále rozvíjející se právní úpravou 

obchodování s nejrozšířenějším finančním nástrojem – OTC deriváty. Hlavním cílem této 

práce je zanalyzovat současný stav právní úpravy obchodování s OTC deriváty v rámci EU, a 

to nařízení EMIR. Následně tato práce zkoumá, zda je tento právní rámec správně a efektivně 

nastaven, případně jaké kroky by měly být v nejbližší budoucnosti učiněny, aby došlo k jeho 

zdokonalení. 

Vzhledem k tomu, že je dané téma daleko více ekonomickou, než právní záležitostí, 

tato práce nejdříve v první části představuje OTC deriváty a specifika obchodování s nimi. 

Následně ve druhé části tato stať zkoumá postavení OTC derivátů v rámci finančního trhu, a 

to od jejich moderních počátků v devadesátých letech minulého století, přes jejich roli 

v globální finanční krizi v letech 2007 a 2008, až po aktuální otázky s nimi související. 

Hlavní část této práce se pak věnuje právě nařízení EMIR, jeho rozsahu působnosti a zejména 

třem hlavním povinnostem, které toto nařízení, v souvislosti s OTC deriváty, zavádí. Jedná se 

za prvé o povinnost provádět centrální clearing prostřednictvím ústředních protistran, za 

druhé povinnost dodržovat stanovené techniky zmírňování rizika u OTC derivátových smluv, 

jejichž clearing neprovádí ústřední protistrana a za třetí povinnost oznamovat údaje o OTC 

derivátových transakcích do registru obchodních údajů. Největší prostor je ponechán právě 

prvně zmiňované povinnosti clearingu, která je základním kamenem celého nařízení EMIR, a 

zároveň nejdiskutovanější a nejkontroverznější částí nařízení EMIR. Detailně jsou rozebírány 

modely centrálního clearingu a jejich přednosti i nedostatky, dále rozsah clearingové 

povinnosti, a to jak ve vztahu k subjektům, tak ke kategoriím OTC derivátů jí podléhajících, a 

v neposlední řadě se práce zaobírá problematikou ústředních protistran. Na závěr se práce 

vyjadřuje k aktuálnímu celosvětovému dění ve vztahu k regulaci obchodu s OTC deriváty a 

jejímu hrozícímu úpadku. 

Na základě provedeného výzkumu dospívám k závěru, že aktuální právní úprava OTC 

derivátů je vhodná a v rámci mezí dostačující. Trh s OTC deriváty je však dynamickým a 

exponenciálně se rozvíjejícím trhem a udržet s ním krok není z pohledu regulace vůbec 

snadné. I proto mám za to, že je nezbytné, aby nařízení EMIR, respektive prováděcí nařízení 

vydaná v souvislosti s nařízením EMIR, byla co možná nejflexibilnější a odrážela aktuální 

stav na trhu jak s finančními deriváty, tak jejich podkladovými aktivy. 


