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ÚVOD
V současném světě funguje většina ekonomik na principu tržního hospodářství, tudíž
pro ně trhy představují základní stavební prvek ekonomických transakcí mezi jednotlivými
subjekty. Finanční trhy mají v tomto smyslu významné postavení – prostředky získané na
těchto trzích jsou univerzálně použitelné a jsou často zdrojem financování spotřebních
a investičních výdajů jednotlivých subjektů v ekonomice. Z tohoto důvodu pak finanční
trhy, resp. jejich vyspělost, síla a flexibilita, hrají nezastupitelnou roli v hospodářském
vývoji dané země.
Finanční trhy a ekonomie vůbec mě oslovily již v okamžiku, kdy jsem si podávala
přihlášku na vysokou školu. Možná právě z toho důvodu jsem se rozhodla, kromě Právnické
fakulty Univerzity Karlovy, nastoupit také na Vysokou školu ekonomickou, neboť právo
s ekonomií se zdálo být poměrně zajímavou kombinací umožňující nahlížet problematiku
financí, ekonomie, národního hospodářství, podnikání či dalších ekonomicko-právních
oblastí ze dvou, mnohdy odlišných úhlů pohledu. Konkrétní zaměření diplomové práce na
trh cenných papírů pak pramení ze skutečnosti, že se sama snažím, byť ve velmi omezené
míře (jak časové, tak hodnotové), na trhu s cennými papíry, resp. akciemi, obchodovat.
Práce je rozdělena do pěti částí. První představuje teoretický exkurz do problematiky
finančních trhů obecně, druhá až čtvrtá část se pak již přímo věnují regulaci trhu s cennými
papíry, a to ve smyslu institucionálním. Z důvodu zásadního vlivu finančních trhů na
ekonomiku státu, musí na trhu působící subjekty splňovat určité zákonné požadavky
a povinnosti, popřípadě požadavky vyžadované evropským sekundárním právem.
Pátá část se také zaměřuje na regulaci trhu cenných papírů, avšak z pohledu
opačného, lze říci mikroekonomického, tj. z pohledu emitenta a investora. Nejen samotné
instituce obchodující na trhu, ale také využívané nástroje – cenné papíry – musí splňovat
určité předpoklady, aby mohly vůbec být přijaty k obchodování na regulovaných trzích,
přičemž splnění těchto předpokladů je v režii jejich emitenta. V této části je také věnována
pozornost určitým způsobům obchodování s cennými papíry, které jsou v jednom případě
zcela zakázané (insider trading) a ve druhém případě ve velké míře regulované (short selling
neboli prodeje na krátko).
Hlavním cílem diplomové práce je zhodnotit regulaci trhu cenných papírů v ČR,
především její vývoj a dopady na trh jako celek, na jednotlivé emitenty cenných papírů, popř.
na jejich investory. Pro tyto účely jsou stanoveny následující výzkumné otázky:
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•

Jaké subjekty mohou na trhu cenných papírů působit?

•

Jaký je vývoj regulace trhu cenných papírů v posledních letech, došlo k jejímu
posílení nebo naopak k oslabení?

•

Jak daná regulatorní opatření ovlivňují jednotlivé investory a emitenty cenných
papírů?

•

Jaký je cíl regulace trhu cenných papírů?
K řešení diplomové práce je použito několik druhů metodologických instrumentů.

Funkce finančního trhu, jeho celkový význam a členění – které jsou obsahem první části
– jsou nastíněny pomocí metody deskriptivní, popř. metody normativně-deskriptivní,
a metody analýzy. Analytická metoda je vedle metod indukce a dedukce následně hojně
využívána také v ostatních částech, například k vysvětlení důvodů přijetí jednotlivých druhů
regulativních opatření nebo vymezení jejich dopadů na určité skupiny subjektů. Často je také
využívána metoda právní komparace, a to konkrétně při srovnání současného právního
stavu1 s právním stavem po významné novelizaci předpisů z oblasti kapitálového trhu, ke
které došlo v souvislosti s transpozicí příslušných právních předpisů Evropské unie.
V závěru diplomové práce je pak využita metoda syntézy k sumarizování dílčích
poznatků, a to za účelem zodpovězení výzkumných otázek, a následně k celkovému
naplnění cíle diplomové práce.

1

Současným právním stavem se v této práci rozumí znění právních předpisů do 2. 1. 2018.
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1. FINANČNÍ TRHY
Jak již bylo řečeno, finanční trhy představují klíčovou část každého tržního
hospodářství, bez které by ekonomika nebyla schopna fungovat. Pro samotné vymezení
předmětu zkoumání této diplomové práce, totiž trhu cenných papírů, je nutné nejprve
předestřít základní aspekty finančního trhu jako celku, jehož je trh cenných papírů
neoddělitelnou součástí. Z tohoto důvodu se první část práce zaměřuje na teoretický úvod
do problematiky finančních trhů, jejich pojetí, členění a funkce.

1.1. POJEM FINANČNÍHO TRHU
Trh jako takový bývá vymezován jako „místo, na němž se střetává nabídka
a poptávka po určitém statku“2 a na němž následně dochází prostřednictvím střetu těchto
dvou sil k tvorbě ceny obchodovatelného statku. Finanční trh není výjimkou. Pravděpodobně
nejpoužívanější pojetí finančního trhu představuje definice amerického ekonoma Frederica
S. Mishkina, který chápe finanční trhy jako místa, na kterých jsou finanční prostředky
přemisťovány od subjektů s jejich dočasným přebytkem k subjektům, kteří naopak pociťují
jejich nedostatek.3 V odborné literatuře se však vyskytují i jiná, byť podobná chápání obsahu
pojmu finanční trh. Božena Hrvoľová například ve své knize zmiňuje další pojetí finančního
trhu podle T. S. Manesse, který jej chápe jako „mechanismus, jehož prostřednictvím plynou
úspory jednoho sektoru ekonomiky do jiného sektoru ekonomiky“.4
V některých publikacích dochází ke striktnímu odlišování pojmu finanční trh od
pojmu finanční systém, v některých naopak k jejich zaměňování. Například Blake5 chápe
finanční trh pouze jako jednu součást finančního systému (vedle účastníků, finančních
fondů, nástrojů, obchodních dohod a regulace), kde se utváří a transferují finanční nástroje,
anebo systémy, jejichž prostřednictvím se tak děje. Naopak např. v dílech ekonoma Musílka
je finanční trh chápán šířeji jako „… systém ekonomických vztahů a institucí
zprostředkujících soustředění, alokaci a realokaci volných peněžních prostředků

2

ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha:
Wolters Kluwer, 2015. s. 572. ISBN 978-80-7478-735-5.
3
MISHKIN, F. The Economics of Money, Banking, and Financial Markets. 7. vydání. Boston: Pearson, 2004.
s. 3. ISBN 03-211-2235-6.
4
HRVOĽOVÁ, B.. Analýza finančných trhov. Tretie, prepracované a doplnené vydanie. Praha: Wolters
Kluwer, 2015. s. 18. ISBN 978-80-7478-948-9.
5
BLAKE, D. Analýza finančních trhů. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 1995. s. 21. ISBN 80-716-9201-8.
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prostřednictvím finančních nástrojů …“6, tedy nejenom jako místo, na němž dochází
k samotnému obchodu s finančními prostředky. Toto pojetí tak ve své podstatě odpovídá
vymezení finančního systému. Jelikož se tato práce v následujících kapitolách zabývá
nejenom regulací samotného obchodování na trzích, ale především regulací institucionální,
lze uzavřít, že finanční trhy jsou zde chápány v onom širším slova smyslu.

1.2. FUNKCE FINANČNÍCH TRHŮ
Důvod, proč finanční trhy hrají klíčovou roli v hospodářském růstu (měřeného např.
pomocí HDP), lze osvětlit pomocí analýzy jejich funkcí. Jednou z oblastí finančních trhů je
sektor bankovnictví, který umožňuje subjektům s přebytkem volných peněžních zůstatků
tyto prostředky ukládat na bankovních účtech a vytvářet úspory. Dochází tak k akumulaci
nepotřebných peněz, které se ve své podstatě mění na finanční kapitál potřebný pro různé
investiční výdaje7 (např. nákup investičních cenných papírů na burzách).8 Na tuto depozitní
funkci navazuje funkce kreditní (či alokační) – akumulované peněžní prostředky na
bankovních účtech nezůstávají volně ležet, ale úvěrové instituce je opětovně půjčují (alokují)
subjektům pociťujícím jejich nedostatek, čímž financují jejich střednědobou i dlouhodobou
spotřebu a investice.9
Snaha uchovat (v lepším případě zvýšit) hodnotu určitého aktiva je základním
motivem investování. Z logiky věci je pak nutné, aby takovou možnost poskytovaly také
finanční instrumenty obchodovatelné na finančních trzích, a proto tyto trhy plní také funkci
uchovatele hodnoty. Na trzích jsou samozřejmě nabízeny nástroje různorodé a každý z nich
se vyznačuje rozdílnou mírou výnosu a rizika, jinými slovy řečeno jinou možností uchovat
či zvýšit svoji hodnotu. Při současném podstoupení větší míry rizika lze generovat
mnohonásobně větší výnosy, v případě finančních derivátů zpravidla dokonce bez nutnosti
vázání velkého objemu vlastního kapitálu v důsledku tzv. pákového efektu.10 Vedle výnosu
a rizika je třetí základní charakteristikou finančních instrumentů míra jejich likvidity. Tou

6

MUSÍLEK, P. Komparace modelů finanční regulace a dozoru: výhody a nevýhody. Český finanční a účetní
časopis. 2006, roč. 1, č. 4, s. 8. ISSN 1802-2200.
7
REJNUŠ, O. Finanční trhy. 4., aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing, 2014. s. 40. ISBN
978-80-247-3671-6.
8
CHOVANCOVÁ, B., MALACKA, V., DEMJAN, V., KOTLEBOVA, J. Finančné́ trhy: nástroje
a transakcie. Druhé, prepracované́ a doplnené vydanie. Bratislava: Wolters Kluwer, 2016. s. 19. ISBN 97880-8168-330-5.
9
REJNUŠ, O. Finanční trhy. 4., aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing, 2014. s. 40. ISBN
978-80-247-3671-6.
10
ČERNOHLÁVKOVÁ, E., SATO, A., TAUŠER, J. a kol. Finanční strategie v mezinárodním podnikání.
Praha: Wolters Kluwer, 2007. str. 72, 79. ISBN 978-80-7357-321-8.
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se rozumí možnost přeměnit finanční aktivum zpět na peněžní hotovost – finanční trh tedy
plní také funkci likvidity.11
V neposlední řadě lze zmínit funkci platební, jejíž právní základ představuje zákon
č. 284/2009 Sb., o platebním styku (dále také jen „ZoPS“). Prostřednictvím platebních
systémů a osob oprávněných poskytovat platební služby (§ 5 ZoPS) mohou subjekty
finančního trhu (tj. uživatelé platebních služeb) provádět jednotlivé elektronické platby,
které výrazně urychlují a zjednodušují obchodní i jiné vztahy v ekonomice.

1.3. FINANČNÍ INSTRUMENTY
Doposud byl v práci poměrně často používán pojem „finanční instrument“. Zákon
č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále také jen „ZPKT“) však hovoří o tzv.
investičních nástrojích. V § 3 odst. 1 ZPKT je uveden jejich taxativní výčet, který lze rozdělit
do následujících šesti (od 3. ledna 2018 sedmi) skupin:
•
•
•
•
•
•
•

investiční cenné papíry – zejména akcie a dluhopisy,
cenné papíry kolektivního investování – zejména podílové listy a investiční listy,
nástroje peněžního trhu,
nástroje umožňující přenos úvěrového rizika
finanční rozdílové smlouvy,
různé kategorie finančních derivátů
a od 3. ledna 2018 také povolenky na emise skleníkových plynů12
Investiční nástroje však nejsou jediným předmětem, který lze na finančních trzích

nabízet. Mezi finanční instrumenty můžeme zařadit další kategorie – např. veškeré typy
bankovních účtů či „klasické“ půjčky (z právního hlediska zápůjčky a úvěry), ale také
zahraniční měny a některé tzv. reálné investiční instrumenty (drahé kovy). Ostatní reálné
finanční instrumenty jako zemědělské plodiny, průmyslové suroviny či umělecké předměty
se obchodují mimo strukturu finančního trhu, zejména tedy na trzích komoditních.13
V této souvislosti lze zmínit, že vedle pojmu investiční nástroj je v ZPKT používán
také pojem finanční nástroj, kterým se dle § 124 odst. 1 ZPKT rozumí investiční nástroj nebo
jiný nástroj „který byl přijat k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o jehož
přijetí k obchodování na evropském regulovaném trhu bylo požádáno“. Je tedy zřejmé, že

11

REJNUŠ, O. Finanční trhy. 4., aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing, 2014. s. 41. ISBN
978-80-247-3671-6.
12
Jedná se o výsledek transpozice směrnice MiFID II – o směrnici podrobněji viz části 2 až 4.
13
BAKEŠ, M., KARFÍKOVÁ, M., KOTÁB, P., MARKOVÁ, H. a kol. Finanční právo. 6. upravené vydání.
Praha: C. H. Beck, 2012. Beckovy právnické učebnice. s. 421. ISBN 978-80-7400-440-7.
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pod finančním nástrojem by bylo možné si představit některé výše zmíněné finanční
instrumenty, pokud by byly obchodované na evropském regulovaném trhu.

1.3.1. Investiční služby
S investičními nástroji úzce souvisí investiční služby (dále také jen „IS“), protože
jsou to právě tyto činnosti, prostřednictvím kterých lze na trhu s investičními nástroji právně
jednat. ZPKT hovoří o dvou skupinách – hlavní a doplňkové IS – a v § 4 odst. 2 (hlavní IS)
a odst. 3 (vedlejší IS) ZPKT je uveden jejich taxativní výčet. Primárním důvodem pro
zákonný výčet IS je „specifikace určité kategorie podnikatelské činnosti, která je předmětem
regulace z důvodů veřejného zájmu“ 14 – veřejný zájem je dán především snahou chránit
investory (zejména neprofesionální) a dále také zájmem na stabilitě poskytování těchto
služeb (čímž bude ve své podstatě přispíváno ke stabilitě finančních trhů jako celku).15
Pro trh s cennými papíry jsou klíčové tři hlavní IS – „přijímání a předávání pokynů
týkajících se investičních nástrojů, provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na
účet zákazníka a obchodování s investičními nástroji na vlastní účet“.16 Přijímání
a předávání pokynů je základní IS, jelikož bez ní by poskytování ostatních nebylo možné.
Pojem pokyn je chápán v nejobecnějším slova smyslu, tedy jakékoliv sdělení zákazníka.
V praxi půjde především o komunikaci se zákazníkem (investorem) ohledně nákupu či
prodeje cenného papíru. Samotné předání pokynu pak zahrnuje další sdělení třetí osobě,
která je oprávněna pokyny skutečně realizovat, a to na účet zákazníka – poskytovatel
vystupuje pouze jako komisionář či příkazník (nikoliv vlastník). V okamžiku, kdy by se
naopak vlastníkem stal samotný poskytovatel, je nutné, aby byl oprávněn poskytovat třetí
zmíněnou IS – obchodování na vlastní účet. Právě tito poskytovatelé obchodující na vlastní
účet mají na trhu důležitou funkci (tzv. market maker), což znamená, že se svým
obchodováním za své vlastní prostředky podílí na utváření konečného kurzu investičního
instrumentu. Jistý význam na trhu cenných papírů mají také další dvě hlavní IS – investiční
poradenství a provozování mnohostranného obchodního systému (viz kapitola 4.3).17

14

HUSTÁK, Z, SMUTNÝ, A. Investiční služby a nástroje po rekodifikaci. 1. vydání. V Praze: C. H. Beck,
2016. Právní praxe. s. 20, 79. ISBN 978-80-7400-533-6.
15
Ibid, str. 79.
16
Ust. § 4 odst. 2 písm. a), písm., b), písm. c) ZPKT.
17
HUSTÁK, Z, SMUTNÝ, A. Investiční služby a nástroje po rekodifikaci. 1. vydání. V Praze: C. H. Beck,
2016. Právní praxe. s. 80-84. ISBN 978-80-7400-533-6.
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1.4. ČLENĚNÍ FINANČNÍHO TRHU
Napříč odbornou literaturou se můžeme setkat s různými kritérii pro rozdělení
finančních trhů. Například J. Jílek18 hovoří o dluhových, akciových, komoditních (pouze
trhy s cennými kovy) a devizových trzích. Pro tuto práci se nicméně jako vhodnější jeví
členění finančního trhu podle O. Rejnuše – viz Obrázek 1.
Obrázek 1: Členění finančního trhu

Finanční trh

Trh s cizími
měnami

Peněžní trh

Kapitálový trh

Trh krátkodobých
úvěrů

Trh
dlouhodobých
úvěrů

Trh krátkodobých
cenných papírů

Trh
dlouhodobých
cenných papírů

Trhy drahých
kovů

Trh cenných papírů
Zdroj: REJNUŠ, O. Finanční trhy. 4., aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing, 2014. s. 61.
ISBN 978-80-247-3671-6; vlastní zpracování.

Obě výše uvedená členění používají jako hlavní kritérium druh obchodovatelného
finančního instrumentu, rozdělení znázorněné na obrázku k tomu navíc přidává i kritérium
časového aspektu. Ani znázorněné členění však není zcela ideální, resp. nepostihuje veškeré
oblasti finančního trhu. Zcela ignorován je například derivátový trh, který může být součástí
jak peněžního, tak kapitálového trhu, a to v závislosti na délce splatnosti jednotlivých
derivátů. Podle jiných kritérií lze finanční trh dále rozčlenit například na trhy spotové
(promptní) či termínové (kritérium je okamžik vypořádání obchodu, resp. zdali k vypořádání
skutečně dojde), trhy primární a sekundární (kritérium je skutečnost, zdali jde o první emisi
na trhu nebo nikoliv) či na trhy organizované a neorganizované (kritériem je míra regulace
na trhu).19

18

JÍLEK, J. Finanční trhy. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 1997. s. 39. ISBN 80-7169-453-3.
BAKEŠ, M., KARFÍKOVÁ, M., KOTÁB, P., MARKOVÁ, H. a kol. Finanční právo. 6. upravené vydání.
Praha: C. H. Beck, 2012. Beckovy právnické učebnice. s. 104. ISBN 978-80-7400-440-7.
19
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1.4.1. Peněžní trh
Základním znakem peněžního trhu je krátkodobost obchodů, které subjekty na trhu
uzavírají, resp. krátkodobost nástrojů peněžního trhu – žádný z obchodovatelných
instrumentů nemá splatnost delší než jeden rok. Motivem vstupu na peněžní trh pak bývá
krátkodobý přebytek či nedostatek peněžních prostředků, které jsou po uzavření obchodu
zpravidla použity k financování krátkodobých potřeb, např. provozních výdajů
podnikatelů.20
ZPKT se k nástrojům peněžního trhu vyjadřuje jen velmi obecně. Kromě toho, že je
řadí mezi investiční nástroje, omezuje se v § 3 odst. 4 ZPKT dále jen na tvrzení, že se jedná
o „nástroje, se kterými se obvykle obchoduje na peněžním trhu a které mají hodnotu, kterou
lze kdykoliv přesně určit.“ Některé konkrétní nástroje lze odvodit například ze statistik ČNB,
která na peněžním mezibankovním sleduje čtyři nástroje – depozitní operace, repo operace,
Interest Rate Swap, Forward Rate Agreement.21 Důvodem pravidelné analýzy
mezibankovního peněžního trhu je jeho význam pro celkovou finanční stabilitu země;
bankám například pomáhá v řízení likvidity.

1.4.2. Kapitálový trh
Jestliže základním znakem peněžního trhu byla krátkodobost uzavíraných obchodů,
u kapitálového trhu je to naopak jejich dlouhodobost. V souvislosti s kapitálovým trhem je
vhodné spíše než o volných peněžních prostředcích hovořit skutečně o kapitálu, kterým lze
rozumět označení prostředků se splatností delší než jeden rok.22 Z charakteristické
dlouhodobosti vyplývají pak také jiné motivy, jiná očekávání a jiný přístup k riziku subjektů
vstupujících na kapitálový trh. Riziko je zde vzhledem k delší splatnosti (či životnosti)
instrumentů větší, což však implicitně znamená, že zde musí investoři dosahovat i větších
výnosů.23
Pro poptávající subjekty je pak kapitálový trh zdrojem dlouhodobých úvěrů,
důležitých pro financování investic, a to jak těch soukromých, tak i veřejných. Rozhodnutí,

20

ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha:
Wolters Kluwer, 2015. s. 573. ISBN 978-80-7478-735-5.
21
Obraty na peněžním trhu 2017. ČNB. [online]. 2013-2017. [cit. 7. 3. 2017]. Dostupné z:
http://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/penezni_trh/mm_obraty/MM_obraty_17.html
22
ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha:
Wolters Kluwer, 2015. s. 573. ISBN 978-80-7478-735-5.
23
REJNUŠ, O. Finanční trhy. 4., aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing, 2014. s. 62-63.
ISBN 978-80-247-3671-6
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z čeho a jak financovat vlastní investice je úkolem finančního řízení podnikatelských
(výjimečně i nepodnikatelských) subjektů. Ekonomická finanční teorie způsob financování
investic pomocí dlouhodobých úvěrů bank nazývá dluhovým financováním (či
financováním z cizích zdrojů), které je v praxi kombinováno s financováním z vlastních
zdrojů (vlastního kapitálu). Základním kritériem volby způsobu financování jsou
samozřejmě náklady, resp. jejich optimalizace.24 Cizí kapitál bývá v tomto upřednostňován
z několika důvodů. Zaprvé, subjekty často bývají omezeny v dispozicích s vlastním
kapitálem, zadruhé díky tzv. daňovému štítu bývá cizí kapitál v konečném důsledku
i levnější – náklady na jeho získání (úrok placený za poskytnutí dlouhodobého úvěru) jsou
náklady daňově uznatelné, čímž dochází ke snížení základu daně a v konečném důsledku
i samotné výše daně z příjmu.25

1.4.3. Trh cenných papírů
Trh cenných papírů může být jak peněžním trhem, tak trhem kapitálovým. Mezi
krátkodobé cenné papíry mohou patřit zejména směnky či krátkodobé dluhopisy – zejména
státní pokladniční poukázky či poukázky ČNB. Dlouhodobé cenné papíry jsou pak
především akcie, dlouhodobé dluhopisy či podílové listy.
1.4.3.1. Definice základních pojmů
Nejprve se podívejme na vymezení pojmu základního – cenný papír (dále také jen
„CP“). Legální definice byla do našeho právního řádu zavedena až rekodifikací soukromého
práva a lze ji nalézt v § 514 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“):
„Cenný papír je listina, se kterou je právo spojeno takovým způsobem, že je po vydání
cenného papíru nelze bez této listiny uplatnit ani převést.“ Jinými slovy řečeno, cenný papír
může mít pouze listinou, tj. fyzickou, podobu, musí být v něm primárně inkorporováno
určité právo (někdy pak i povinnost) a nelze s ním majetkově disponovat bez současné
dispozice se samotnou listinou. Vedle cenného papíru pak existuje samostatná kategorie
zaknihovaného cenného papíru, a to v případě, „…je-li cenný papír nahrazen zápisem do
příslušné evidence a nelze-li jej převést jinak než změnou zápisu v této evidenci…“26
24

Používá se ukazatel WACC (z anglického Weighted Average Cost of Capital), což je vážený průměr nákladů
kapitálu (vlastního a cizího). Náklady vlastního kapitálu představují náklady obětované příležitosti (či
alternativní náklady), u cizího kapitálu jsou pak rozhodující úrokové sazby a výše daňového zatížení.
25
ČERNOHLÁVKOVÁ, E., SATO, A., TAUŠER, J. a kol. Finanční strategie v mezinárodním podnikání.
Praha: Wolters Kluwer, 2007. str. 248-249. ISBN 978-80-7357-321-8.
26
Ust. § 525 odst. 1 OZ.
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Právní řád zná několik druhů cenných papírů, pro tuto práci jsou však zásadní jen
některé z nich – akcie, dluhopisy, podílové listy. Akcie je definována v § 256 zákona
č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
– dále také jen „ZOK“ – jako „cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír, s nímž jsou
spojena práva akcionáře jako společníka podílet se podle tohoto zákona [tj. ZOK] a stanov
společnosti na jejím řízení, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při jejím zrušení
s likvidací.“ Akcie obchodované na burze jsou pak v drtivé většině zaknihované, zákon to
však nevyžaduje.
Dluhopisy jsou naopak vymezeny v § 2 odst. 1 zákona č. 190/2004 Sb.,
o dluhopisech (dále také jen „ZoD“) a to jako „…cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír
vydaný podle českého práva, s nímž je spojeno právo na splacení určité dlužné částky
odpovídající jmenovité hodnotě jeho emitentem…“. Také dluhopisy obchodované na burze
budou většinou zaknihované. Výše byly dále zmíněny dva zvláštní typy dluhopisů státní
pokladniční poukázky či poukázky ČNB. Také jejich vymezení lze najít v ZoD, přičemž
jejich „zvláštnost“ spočívá v jejich omezené splatnosti. Dle § 25 odst. 5 ZoD je státní
pokladniční poukázka státním dluhopisem se platností do 1 roku včetně; poukázka ČNB má
pak maximální splatnost ještě kratší – do 6 měsíců včetně.
Podílové listy jsou vymezeny v § 115 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních
společnostech a investičních družstvech jako „cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír,
který představuje podíl podílníka na podílovém fondu a se kterým jsou spojena práva
podílníka plynoucí z tohoto zákona nebo ze statutu podílového fondu.“ Podílové listy se řadí
k CP kolektivního investování, které mohou obchodovány na regulovaných trzích.
Problematika cenných papírů je poměrně komplexní a její další rozebírání (např.
formy, způsoby převodu, emise, další druhy atd.) by ve značné míře přesahovalo rozsah této
práce – pro její účely je tak možné se spokojit pouze s dosavadním výkladem.
1.4.3.2. Terminologické členění trhu cenných papírů
V souvislosti s trhem cenných papírů se v odborné literatuře objevuje velké množství
přívlastků – primární, sekundární, organizovaný, neorganizovaný, regulovaný, oficiální,
burzovní, mimoburzovní. Na primárním trhu dochází k prvotní nabídce cenných papírů od
samotných emitentů, kteří naopak poptávají prostředky k financování svých investic. Na
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sekundárním trhu pak probíhá nákup a prodej již takto poprvé obchodovaných cenných
papírů, tj. prvotní investor je dále prodává dalším zájemcům a ten dalším atd.27
Současná česká právní úprava používá z výše zmíněných přívlastků pouze dva – trh
regulovaný a oficiální – a ten první z nich navíc nespojuje pouze s trhem cenných papírů,
ale obecněji s trhem investičních nástrojů. Rozlišování na trhy burzovní a mimoburzovní
jsou reliktem starší právní úpravy.28 Dělení organizované a neorganizované trhy jsou pak
spíše teoretickým (myšleno nikoliv právním) označením struktury daného trhu, resp. toho,
zda jej organizuje určitá instituce s povolením od příslušného orgánu.
Regulovaný trh je legálně definován v § 55 odst. 1 ZPKT jako „trh s investičními
nástroji organizovaný organizátorem regulovaného trhu v souladu s povolením České
národní banky, na kterém se obchoduje pravidelně a který má stanovena pravidla pro
přijímání investičních nástrojů k obchodování na regulovaném trhu, pravidla obchodování
na regulovaném trhu a pravidla přístupu na regulovaný trh, která jsou v souladu s tímto
zákonem.“ V § 55 odst. 2 ZPKT je pak navíc uveden pojem evropský regulovaný trh, což je
v podstatě regulovaný trh zapsaný v seznamu regulovaných trhů členského státu EU.
Regulovaný trh je dále řazen mezi tzv. převodní místa – místa, kde se koncentruje nabídka
a poptávka po investičních nástrojích, čímž převodní místo může lépe plnit kurzotvornou
funkci.29 V červenci 2017 byla schválena novela ZPKT reagující na novou evropskou
legislativu, která tuto terminologii do určité míry modifikuje. Převodní místa již od 3. ledna
2018 nebudou explicitně zahrnovat regulovaný trh, ale tzv. obchodní systém. Takovým
obchodním systémem pak bude moci být pouze evropský regulovaný trh, mnohostranný
obchodní systém či organizovaný obchodní systém. Důvody a další podrobnosti těchto změn
jsou detailněji popsány v 2. části.
Posledním zmíněným, avšak nerozebraným typem trhu je trh oficiální. Podle
§ 64 ZPKT jej může organizovat organizátor regulovaného trhu jako součást regulovaného
trhu za předpokladu, že daný trh splňuje zákonem stanovené požadavky. Oficiální trh
podléhá ještě přísnější regulaci než trh regulovaný. Konkrétní podmínky pro přijetí cenných
papírů na oficiální trh jsou uvedeny v 5. části.
Vedle regulovaného, resp. oficiálního, trhu existuje ještě jedna (pro trh CP
významná) platforma – již zmíněný mnohostranný obchodní systém (dále jen „MOS“).

27

ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha:
Wolters Kluwer, 2015. s. 573. ISBN 978-80-7478-735-5.
28
Ibid, s. 575.
29
Ibid, s. 575.
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Legální definici MOS lze najít v § 69 odst. 1 ZPKT, kde jsou vymezeny čtyři definiční znaky
(ne nepodobné trhu regulovanému) – jeho provozovatelem je pouze organizátor
regulovaného trhu nebo obchodník s cennými papíry, jsou stanovena transparentní pravidla
pro přijímání investičních nástrojů, pravidla obchodování a pravidla přístupu do MOS.
Volnější nastavení těchto pravidel představuje hlavní odlišnost MOS od trhů regulovaných
– konkrétněji viz kapitola 4.3 a 5. část.

1.5. REGULACE FINANČNÍHO TRHU A DOHLED NAD NÍM
Než se dostaneme k samotnému způsobu regulace trhu cenných papírů, zaměřme se
nyní na obsah tohoto pojmu a potažmo i pojmu dohledu. Literatura uvádí, že regulací se
rozumí zpravidla „stanovení závazných pravidel pro výkon konkrétních činností na
finančním trhu“30. Takovými závaznými pravidly je třeba rozumět především konkrétní
podmínky stanovené v jednotlivých licencích udělených příslušným subjektům. V tomto
smyslu je v ČR jediným regulátorem ČNB, jelikož udělování povolení je součástí její
pravomoci.
Pojem regulace lze však vymezit také v širším slova smyslu jako „veškerou činnost,
(právně) závazně upravující podnikání v konkrétní sféře finančního trhu“31. Poté je zřejmé,
že nositelem takto vymezené regulační pravomoci je orgán, který je oprávněn taková
závazná pravidla ve společnosti vytvářet – především orgán zákonodárný, jelikož nástrojem
právní regulace jsou v drtivé většině zákony, a dále také orgány moci výkonné (zmocněné
k vydávání prováděcích právních předpisů). Tato práce vychází spíše z druhého pojetí,
neboť se zaobírá jak zákonným rámcem regulace, tak regulatorní činností ČNB.
Stát, resp. státní orgány nevystupují pouze jako regulátor, ale podrobují činnost
subjektů finančního trhu státnímu dozoru – literatura používá označení „státní dozor na
úseku finanční činnosti“. Konkrétně jde především o kontrolu dodržování obecně závazných
předpisů a pravidel obsažených v individuálních oprávněních k činnosti a jejich případné
vynucování státní mocí. Stát nese konečnou odpovědnost za stav, který vznikne následkem
dozorování subjektů na trhu (včetně ukládání nápravných a jiných sankčních opatření),
samotný výkon dozoru však nemusí být nutně prováděn státními orgány.32 V okamžiku, kdy

30

JENÍK, I. Dohled a regulace finančního trhu. Praha: Spolek českých právníků Všehrd, 2011. s. 24. ISBN
978-80-85305-48-7.
31
Ibid, s. 24.
32
BAKEŠ, M., KARFÍKOVÁ, M., KOTÁB, P., MARKOVÁ, H. a kol. Finanční právo. 6. upravené vydání.
Praha: C. H. Beck, 2012. Beckovy právnické učebnice. s. 52. ISBN 978-80-7400-440-7.

12

je dozorovací pravomoc v určité části finančního trhu přenesena na subjekt od státu odlišný,
používají právní předpisy pojem „dohled“33, obsahově jsou však oba instituty identické.
Podle ustanovení § 135 ZPKT je dozor v oblasti trhu s cennými papíry delegován na ČNB
(s výjimkou CP vydávaných přímo ČNB).

1.5.1. Model regulace34 a dohledu v České republice
Obecně existuje velké množství způsobů, jakými lze finanční regulaci a dohled
v jednotlivých státech uspořádat. Teorie mezi základní alternativy řadí především model
sektorový a model funkcionální (či funkční). Sektorový model se vyznačuje rozdílným
uspořádáním regulace a dohledu pro tři základní sektory na finančním trhu – bankovnictví,
kapitálový trh a pojišťovnictví. Kritériem pro toto uspořádání ve funkcionálním modelu jsou
naproti tomu funkce či úkoly, které jednotlivé organizační složky dohledu vykonávají pro
subjekty na trhu.35 Oba tyto modely pak mohou být více či méně integrované, resp.
specializované, a to v závislosti na tom, zdali je dohled a regulace svěřena jedné (integrace)
či více institucím (specializace).36
Integrace dohledu je ve světě jevem mladším než jeho specializace – jedná se o reakci
na vznik velkých finančních konglomerátů, které zahrnují banky, pojišťovny i obchodníky
s cennými papíry.37 V ČR před rokem 2006 vykonávaly regulaci a dohled čtyři instituce –
ČNB (bankovnictví), Úřad pro dohled nad družstevními záložnami, Komise pro cenné
papíry (kapitálový trh) a Úřad státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění.
K reformě tehdejšího systému bylo přistoupeno především z důvodů vzrůstajících
kompetenčních sporů, jelikož stále více subjektů začínalo působit ve více sektorech,
a z důvodů realizace úspor z rozsahu, jelikož udržování administrativní či technické
základny čtyř specializovaných institucí bylo jistě nákladnější než v případě jedné instituce.

̕
KOHAJDA, M. Pojem „dohled“ a jeho užití v současné české legislativě. In: Mílniky
práva v
stredoeurópskom priestore 2007: zborník z medzinárodnej konferencie doktorandov a mladých vedeckých
pracovníkov konanej v dňoch 16.-18.4.2007. I. vydanie. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave,
Právnická fakulta, 2007. s. 516-523. ISBN 978-807-1602-507.
34
Pojem regulace je zde chápán v užším slova smyslu (viz s. 12).
35
BÖHM, A., MUŽÁKOVÁ, K. Pojišťovnictví a regulace finančních trhů. 1. vydání. Praha: Professional
Publishing, 2010. s. 59. ISBN 978-80-7431-035-5.
36
JENÍK, I. Dohled a regulace finančního trhu. Praha: Spolek českých právníků Všehrd, 2011. s. 46, 55. ISBN
978-80-85305-48-7.
37
Ibid, s. 40.
33
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Neefektivnost dohledu byla zdůvodňována i skutečností, že pod dohled ČNB spadalo přes
80 % tehdejšího objemu finančních aktiv všech dohlížených subjektů.38
Integrace dohledu byla realizována na základě zákona č. 57/2006 Sb., který sám
novelizoval přes 30 jiných právních předpisů. Mezi jeho prvním a druhým čtením sešlo
z původního dvoufázového návrhu počítající s dvěma institucemi dohledu (ČNB a Komise
pro finanční trh) a ve snaze o urychlení celého procesu bylo rozhodnuto o provedení
integrace pouze v jedné fázi. Volba jednotného orgánu dohledu padla, i přes námitky
Komise pro cenné papíry proti přílišné koncentraci pravomocí, na ČNB, a to především z
již jednou zmíněného důvodu dominance bankovního sektoru ve struktuře finančního trhu
ČR. Zákon nabyl účinnosti 1. dubna 2006 a zavedl tak v ČR model plně integrovaného
dohledu na principu sektorového přístupu.39
K další změně došlo v roce 2008, kdy ČNB přešla na organizaci dle jednotlivých
úkolů organizačních složek dohledu (funkční model). Došlo k vytvoření tří různých oblastí
– sekce dohledu nad finančním trhem, sekce regulace a analýz finančního trhu a sekce
licenčních a sankčních řízení.40 Hodnocení této změny je veskrze pozitivní, protože nejen že
umožnila zlepšit komunikaci a spolupráci na všech úrovních a sblížit metodické postupy
(např. licenční praxe v různých oblastech finančního trhu), ale především změnila působnost
a odpovědnost manažerů jednotlivých sekcí – tyto se rozšířily z pouhého jednoho sektoru na
celý finanční trh – což umožnilo vytvořit určitou konzistenci napříč odvětvími finančního
trhu.41

38

JENÍK, I. Dohled a regulace finančního trhu. Praha: Spolek českých právníků Všehrd, 2011. s. 75-76. ISBN
978-80-85305-48-7.
39
Ibid, s. 78-80, 90.
40
Prezentace a vystoupení představitelů ČNB – 2010: Miroslav Singer, viceguvernér ČNB: Dohled nad
finančním trhem. ČNB. [online]. 12. června 2010. s. 9. [cit. 4. 7. 2017]. Dostupné z:
http://www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/konference_projevy/vystoupeni_projevy/download/singer_201006
12_dod.pdf
41
Ibid, s. 10.
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2. ORGANIZÁTOR REGULOVANÉHO TRHU
Po definování a představení základních funkcí a členění finančního trhu je již možné
postoupit ke klíčové části práce – regulace trhu cenných papírů z hlediska jednotlivých
subjektů hrajících na trhu CP zásadní roli. Nutno podotknout, že v průběhu psaní diplomové
práce prošel legislativním procesem zákon č. 204/2017 Sb., který je významnou novelou
ZPKT a který transponuje evropské unijní předpisy z oblasti finančních trhů (zejména
směrnici MiFID II a nařízení MiFIR a MAR). Novelizační zákon nabývá obecně účinnosti
3. 1. 2018, některé body však nabývají účinnosti již 30 dní po jeho vyhlášení, tedy 13. 8.
2017. Z těchto důvodů je v následujících kapitolách nejprve analyzován právní stav před
novelizací, který je následně komparován s právním stavem po novelizaci, a to
s poznámkou, zda jde o ony změny s dřívější účinností.

2.1. ORGANIZÁTOŘI REGULOVANÉHO TRHU V ČESKÉ REPUBLICE
Než se však dostaneme k samotné právní úpravě, je vhodné ve stručnosti představit
tři instituce, které jsou v současné době držiteli licence organizátora regulovaného trhu (dále
také jen „ORT“ nebo „organizátor“). Podle § 13 odst. 1 písm. b), odst. 5 zákona č. 15/1998
Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu (dále také jen ZDOKT) je ČNB povinna vést
a uveřejňovat na internetových stránkách jejich seznam:
•
•
•

Burza cenných papírů Praha, a.s. (dále jen „BCPP“)
POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. (dále jen „PXE“)
RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s. (dále jen „RMS“) 42

2.1.1. Burza cenných papírů Praha, a.s.
BCPP, byť tehdy pod jiným názvem, vznikla již v roce 1871, přičemž až do začátku
první světové války fungovala také jako komoditní burza. Poměrně slibný vývoj
z meziválečného období zastavila druhá světová válka a obchodování na burze se přerušilo
téměř na 60 let. Její činnost byla obnovena až 6. dubna 1993.43 V současnosti je BCPP
největším organizátorem trhu s cennými papíry a funguje na členském principu – nikdo jiný
42

Organizátor regulovaného trhu (stav ke dni 5. 7. 2017). ČNB. [online]. [cit. 5. 7. 2017]. Dostupné z:
https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB15.BASIC_LISTINGS_RESPONSE_3?p_lang=cz&p_DATUM=
05.07.2017&p_hie=HI&p_rec_per_page=25&p_ses_idx=52
43
O nás: Burza cenných papírů Praha. Burza cenných papírů Praha. [online]. [cit. 31. 7. 2017]. Dostupné z:
https://www.pse.cz/o-nas/burza-cennych-papiru-praha/
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než licencovaný obchodník s cennými papíry, který je členem burzy, nemůže na burze přímo
obchodovat (seznam členů viz Příloha 1). BCPP společně se svými dceřinými společnostmi
patří do holdingu CEESEG, který kromě pražské burzy spravuje i tu vídeňskou (Wiener
Börse). Účast CEESEG v BCPP činí 99,36 %, ve Wiener Börse pak 100 %.44
2.1.1.1. Segmenty trhu BCPP
Burzovní trh lze rozdělit na několik tržních segmentů (Obrázek 2), přičemž primární
kritérium členění představuje předmět obchodování (akcie, dluhové CP, strukturované
produkty a CP kolektivního investování). Sekundárním segmentačním kritériem (tj. které se
uplatňuje v segmentaci např. akciového trhu) jsou pak podmínky, které musí emitent
cenného papíru splňovat, aby mohl s cenným papírem vstoupit na konkrétní trh.
Obrázek 2: Schéma tržních segmentů BCPP.

Zdroj: Trhy. Burza cenných papírů Praha. [online].
https://www.pse.cz/obchodovani/trhy/.Vlastní zpracování.

44

[cit.

31.

7.

2017].

Dostupné

z:

Výroční zpráva z roku 2016. Burza cenných papírů Praha. [online]. s. 11. [cit. 31. 7. 2017]. Dostupné z:
https://www.pse.cz/uploads/u/pse/Vyrocni_zpravy/vz16-cz-PSE.pdf
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Na Prime Market i Standard Market (segmenty akciového trhu) jsou obchodovány
největší a nejprestižnější akcie českých i zahraničních společností (tzv. blue chips), přičemž
oba trhy mohou být buď „jen“ regulovaným trhem, nebo v případě splnění dodatečných
podmínek oficiálním trhem (proto v obrázku zelenošedá barva). Základním rozdílem však
je, že na Standard Market mohou být přijaty akcie i bez souhlasu emitenta, a to za
předpokladu, že jsou již předmětem obchodování na jiném regulovaném trhu v EU.45
Seznam aktuálně kotovaných akcií na obou trzích lze nalézt v příloze
Příloha 2 a Příloha 3). Segmentace trhu dluhových cenných papírů vesměs kopíruje
základní druhy dluhopisů, podobně je tomu také u cenných papírů kolektivního
investování46. Na BCPP existují ještě 2 základní segmenty – Free Market a Start Market –
které jsou však součástí mnohostranného obchodního systému, který BCPP provozuje,
a o kterých lze nalézt podrobnosti v kapitole 4.3.

2.1.2. RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.
RMS je společností, která získala licenci organizátora regulovaného trhu k 19. 3.
1993, ta se však původně vztahovala pouze k organizování mimoburzovního trhu. Statut
burzy cenných papírů získal RMS až v prosinci 2008.47 RMS má v současnosti jediného
akcionáře – obchodní společnost Fio Banka, a.s.
RMS se prezentuje jako trh zaměřený především na malé a střední investory a na
rozdíl od BCPP nefunguje na členském principu, což v praxi znamená, že zde mohou
obchodovat i jiné osoby než licencovaný obchodník s cennými papíry.48 Jsou jimi fyzické či
právnické osoby splňující alespoň dvě z těchto tří podmínek: správa vlastního majetku
v hodnotě přesahující 1 mil. Kč, realizace objemu obchodů v min. hodnotě 5 mil. Kč za
posledních 12 měsíců nebo realizace min. 40 transakcí za posledních 12 měsíců.49 Tyto

45

Prime Market. Burza cenných papírů Praha. [online]. [cit. 31. 7. 2017]. Dostupné z:
https://www.pse.cz/obchodovani/trhy/prime-market/; Standard Market. Burza cenných papírů Praha. [online].
[cit. 31. 7. 2017]. Dostupné z: https://www.pse.cz/obchodovani/trhy/standard-market/
46
Ve schématu je zmíněný nástroj ETF (z anglického Exchange-traded funds), tzv. burzovně obchodované
fondy, jehož složení zpravidla (podkladovým aktivem může být i jiný nástroj) odpovídá složení indexu burzy,
na které jsou obchodovány (případě BCPP tedy odpovídají indexu PX) – viz Exchange Traded Funds (ETF).
Burza cenných papírů Praha. [online]. [cit. 31. 7. 2017]. Dostupné z: https://www.pse.cz/pruvodce-burzou/ofinancnich-nastrojich/exchange-traded-funds-etf/
47
Základní informace. RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů. [online]. [cit. 28. 9. 2017]. Dostupné z:
http://www.rmsystem.cz/spolecnost/zakladni-informace
48
Začínáme obchodovat. RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů [online]. [cit. 28. 9. 2017]. Dostupné z:
http://www.rmsystem.cz/chci-obchodovat/zaciname-obchodovat
49
Přímý přístup. RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů [online]. [cit. 28. 9. 2017]. Dostupné z:
http://www.rmsystem.cz/chci-obchodovat/primy-pristup
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osoby se účastní obchodování v RMS přímo, bez nutnosti jakéhokoliv zprostředkovatele
(brokera).
Podobně jako BCPP také RMS lze rozdělit na několik tržních segmentů, byť v tomto
případě je dělení velmi jednoduché – oficiální regulovaný trh a volný trh (jako MOS).
Speciální segment pak tvoří tzv. EasyClick, který však zahrnuje jak akcie obchodované na
trhu oficiálním, tak na trhu volném, avšak z důvodu specifického způsobu obchodování50 je
sledován jako samostatný segment. V této souvislosti je nutno podotknout, že mezi
akciovými tituly obchodovanými na RMS a na BCPP neexistuje žádná vazba. Existují
společnosti kotované na obou burzách, tzv. duálně kotované, a většinou i s jiným kurzem –
společnosti jako ČEZ, Komerční banka, Philip Moris ČR, Unipetrol, Erste Group Bank – ale
také společnosti kotované jen na jedné z nich (jen v RMS jsou např. společnosti Vítkovice
nebo Česká spořitelna) – seznam akciových titulů v RMS lze nalézt v příloze.

2.1.3. POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s.
PXE má od roku 2016 status přidruženého podniku k BCPP, avšak společnost byla
založena již 8. ledna 2007 a to pod názvem Energetická burza Praha. Jelikož se jedná
o platformu sloužící pro obchodování se zemním plynem a elektřinou,51 nebude tento
organizátor regulovaného trhu dále rozebírán.

2.2. PRÁVNÍ STAV PŘED NOVELIZACÍ ZÁKONEM Č. 204/2017 SB.
Organizátor regulovaného trhu je legálně definován v § 37 odst. 1 ZPKT jako
„právnická osoba, která organizuje regulovaný trh na základě povolení České národní
banky“. Tato věta implicitně naznačuje postavení ČNB jako orgánu regulace a dohledu na
trhu s cennými papíry (obecně viz kapitola 1.5). Pro komplexní vymezení ORT je však nutné
podrobněji analyzovat další ustanovení ZPKT – zákonné podmínky pro udělení povolení
a jeho další povinnosti.

50

EasyClick je specifický v tom, že obchody probíhají ve „standardizovaných násobcích počtu akcií v rámci
tzv. EasyClick lotů“, přičemž jejich velikost je přizpůsobena tak, aby burza dostála svému zaměření na malé
a střední investory – viz Pokyn EasyClick. RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů. [online]. [cit. 28. 9.
2017]. Dostupné z: http://www.rmsystem.cz/burza-sluzby/typy-obchodu/pokyn-easyclick
51
Co je PXE?. POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE. [online]. [cit. 31. 7. 2017]. Dostupné z:
https://www.pxe.cz/dokument.aspx?k=Co-Je-PXE
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2.2.1. Zákonné podmínky pro udělení licence
Povolení (licenci) k činnosti ORT vydává dle § 38 odst. 1 ZPKT ČNB jako správní
orgán v rámci povolovacího řízení pouze těm žadatelům, které splní zákonem stanovené
požadavky. Jak uvádí důvodová zpráva k novele ZPKT z roku 2008, „splnění těchto
požadavků by mělo vést k tomu, že organizátor regulovaného trhu bude schopen předcházet
nebo případně identifikovat a řídit střety zájmů mezi organizátorem regulovaného trhu či
jeho akcionáři a účastníky jím organizovaného trhu, řídit rizika, kterým je vystaven
a adekvátně řešit případné mimořádné situace“.52 Jinými slovy řečeno jde o to, aby byl
organizátor (a potažmo i další subjekty na trhu jak se ukáže v dalších kapitolách) ke své
činnosti dostatečně kapitálově, odborně, organizačně, technicky a eticky způsobilý.
Dle dikce zákona ČNB nemá prostor k uvážení, zdali po splnění těchto požadavků
licenci udělí. Vzhledem k dispoziční a projednávací zásadě ovládající povolovací řízení,
ČNB nemá povinnost sama zjišťovat, zda žadatel dané předpoklady splňuje či nikoliv, pokud
je sám v žádosti neosvědčil – pokladem pro rozhodnutí o udělení licence jsou tak pouze
v žádosti předložené dokumenty. Na druhou stranu, samotné nepředložení konkrétních
dokladů prokazujících splnění zákonných požadavků nemůže být bez dalšího důvodem
k neudělení licence. K takovému zamítavému meritornímu rozhodnutí může ČNB dojít až
poté, co není absence dostatečně zdůvodněna, popř. poté, co požadované dokumenty nejsou
předloženy jiným způsobem.53
2.2.1.1. Právní forma, vnitřní struktura a sídlo
Licence nemůže být udělena jakékoliv právnické osobě, zákon v tomto směru hovoří
pouze o dvou různých právních formách. Zaprvé se jedná o akciovou společnost, která však
navíc musí vydávat buď listinné akcie na jméno, nebo zaknihované akcie [§ 38 odst. 1 písm.
a) ZPKT]. Důvodem omezení formy akcie je s největší pravděpodobností snaha vyhnout se
anonymitě akcionářů organizátora regulovaného trhu, což lze ve své podstatě spatřovat také
v obecné úpravě akciové společnosti obsažené ZOK. V případě akcie na majitele totiž není
možné zjistit, kdo je jejím skutečným vlastníkem, neboť se jeho jméno neuvádí ani na akcii,
a ani nepodléhá (obecně) zápisu v žádné evidenci či seznamu. Proto ZOK ve snaze o zvýšení
transparentnosti umožňuje vydat akcie na majitele pouze jako zaknihované či
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Důvodová zpráva k zákonu č. 230/2008 Sb., změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu. In: ASPI,
Wolters Kluwer.
53
HUSTÁK, Z. a kol. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu: komentář. V Praze: C. H. Beck, 2012. Beckova
edice komentované zákony. s. 418. ISBN 978-80-7400-433-9.
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imobilizované.54 ZPKT jde v tomto směru ještě dál a zakazuje v případě akciové společnosti
jako ORT také imobilizované akcie na majitele.55 Jak bylo uvedeno výše, všichni tři
současní organizátoři působící v ČR si pro svoji společnost zvolili formu akciové
společnosti.
Druhou povolenou právní formou je společnost s ručením omezeným, i zde však
ZPKT vyžaduje splnění dalšího požadavku – zřízení dozorčí rady, a to s alespoň obdobnými
pravomocemi, které má dozorčí rada v akciové společnosti dle ZOK [§ 38 odst. 1 písm. a)
ZPKT]. Jde zejména o kontrolu jednatelů jako statutárního orgánu, dohled nad činností
společnosti, povinnost a právo informovat valnou hromadu o svých zjištěních atd.56
Zákon dále v § 38 odst. 1 písm. b) ZPKT uvádí, že daná právnická osoba musí mít
na území ČR nejen sídlo (tj. zapsané sídlo v obchodním rejstříku), ale i skutečné sídlo (tj.
místo, kde fakticky dochází k provozní a jiné ekonomické činnosti).
2.2.1.2. Vlastní kapitál a základní kapitál
Zákon vymezuje tři požadavky týkající se základního či vlastního kapitálu. První
z nich lze nalézt v ustanovení § 38 odst. 1 písm. c) ZPKT, které stanoví, že ČNB udělí
licenci, pokud má žadatel vlastní kapitál odpovídající alespoň částce 730 000 EUR.
Příslušnou částku v Kč lze získat přepočtem pomocí tzv. kurzu devizového trhu, který
vyhlašuje ČNB ve smyslu § 35 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance. ORT musí
danou hranici překročit nejen pro získání licence, ale také po celou dobu své právní existence
[§ 48 odst. 1 písm. g) ZPKT]. V případě nesplnění tohoto požadavku se organizátor dopustí
přestupku dle § 158 odst. 1 písm. e) ZPKT, za který lze uložit pokutu do 20 mil. Kč.
Uvedená hranice 730 000 EUR se do našeho právního řádu dostala již novelou ZPKT
č. 230/2008 Sb.57, která transponovala některé významné směrnice EU – nejdůležitější je
směrnice MiFID. Její konkrétní výše je pak národní konkretizací obecného pravidla ohledně
dostatečné zásoby finančních prostředků pro zajištění řádného fungování regulovaného trhu
obsaženého v MiFID.58 Jak vyplývá hodnot vlastního kapitálu uvedených v účetních
závěrkách (viz Graf 1) obou organizátorů, žádný z nich neměl nikdy s dodržením stanovené

54

ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha:
Wolters Kluwer, 2015. s. 387. ISBN 978-80-7478-735-5.
55
Ust. § 38 odst. 1 písm. a) ZPKT, ve spojení s § 263 odst. 2 ZOK a contrario.
56
ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha:
Wolters Kluwer, 2015. s. 428. ISBN 978-80-7478-735-5.
57
Účinnost od 1. 7. 2008.
58
Důvodová zpráva k zákonu č. 230/2008 Sb., změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu. In: ASPI,
Wolters Kluwer.
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hranice žádný problém – nejmenších hodnot dosahuje tradičně RMS, v roce 2016 šlo
o 30 741 tis. Kč.59
Graf 1: Vlastní kapitál organizátorů regulovaného trhu a zákonný limit v tis. Kč60
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Zdroj: Výroční zprávy z let 2005-2016. Burza cenných papírů Praha. [online]. [cit. 7. 7. 2017].
Dostupné z: https://www.pse.cz/o-nas/burza-cennych-papiru-praha/vyrocni-zpravy/; Výroční zprávy z let
2005–2016. RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů. [online]. [cit. 7. 7. 2017]. Dostupné z:
http://www.rmsystem.cz/spolecnost/vyrocni-zpravy; Kurzy devizového trhu. ČNB. [online]. [cit. 7. 7. 2017].
Dostupné z:https://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/devizovy_trh/kurzy_devizoveho_trhu/prumerne_mena.jsp?
mena=EUR; vlastní zpracování.

Druhý a třetí požadavek se týkají již jen základního kapitálu. Ten musí dle § 38 odst.
1 písm. e) a písm. h) ZPKT průhledný a nezávadný původ a musí být plně splacen. Co se
rozumí průhledností a nezávadností původu základního kapitálu není definováno, nicméně
se lze domnívat, že se jedná o skutečnost, že vklady jednotlivých akcionářů (u s.r.o.
společníků), které ve svém souhrnu tvoří základní kapitál, nepocházejí z právem
reprobovaných činností a jejich původ je určitým způsobem doložitelný.
2.2.1.3. Důvěryhodnost
K udělení licence ORT je dále dle § 38 odst. 1 písm. d) ZPKT nutné, aby právnická
osoba byla důvěryhodná. Poměrně podrobná vodítka pro posuzování důvěryhodnosti jsou
uvedeny v úředním sdělení ČNB ze dne 3. prosince 2013. Pojem důvěryhodnost je dle
sdělení shodný s pojmem dobrá pověst a pro jeho posouzení je důležité nejen dodržování
právních a etických pravidel, ale také morální profil a podnikatelská integrita – bezúhonnost
je tak pouhou součástí důvěryhodnosti. Princip, kterého je při hodnocení důvěryhodnosti
užíváno, je nazýván tzv. principem negativních zpráv a ČNB při něm může vycházet nejen

59

Výroční zpráva z roku 2016. RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů. [online]. [cit. 7. 7. 2017]. Dostupné
z: http://www.rmsystem.cz/spolecnost/vyrocni-zpravy
60
Zákonný limit v tis. Kč je získán součinem průměrného ročního kurzu (prostý aritmetický průměr z kurzů
vyhlašovaných ČNB v příslušných letech) a částky 730 000 EUR.
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z podkladů předložených žadatelem, ale i z vlastních zjištění a jakýchkoliv jiných
skutečností.61
Sdělení dále uvádí konkrétní situace, kdy jde a priori buď o nedostatek
důvěryhodnosti (např. pravomocné odsouzení za úmyslný trestný čin nebo když osoba
v posledních 10 letech závažným způsobem narušila hospodářskou soutěž), nebo jsou zde
závažné pochybnosti o důvěryhodnosti (např. pravomocné odsouzení za nedbalostní trestný
čin). Na rozdíl od prvního případu, v případě druhém je ČNB povinna tyto skutečnosti
přezkoumat a rozhodnout, zdali opravdu zakládají nedostatek důvěryhodnosti.62
2.2.1.4. Věcné, personální a organizační předpoklady a návrh pravidel
Právnická osoba žádající o licenci ORT musí mít dále dle § 38 odst. 1 písm. g) ZPKT
věcné, personální a organizační předpoklady pro řádný výkon činnosti organizátora. Jisté
vodítko k jejich výkladu tentokrát poskytuje § 8 odst. 2 vyhlášky č. 233/2009 Sb. Věcnými
předpoklady se tak rozumí technické a materiální vybavení pro výkon činnosti, personálními
potom kvalifikovaný (a dostatečně velký) lidský kapitál. Organizační předpoklady jsou na
rozdíl od dvou předchozích do jisté míry vymezeny samotným zákonem. Kromě schopnosti
organizátora dostát všem svým organizačním povinnostem explicitně vymezeným v § 48
ZPKT se jedná zejména o povinnost předložit v žádosti o udělení licence návrh třech
souborů pravidel, které jsou definičním znakem regulovaného trhu:
•

pravidla obchodování na regulovaném trhu,

•

pravidla pro přijímání investičních nástrojů k obchodování na regulovaném trhu a

•

pravidla přístupu na regulovaný trh.
Zákon se k jejich obsahu vyjadřuje pouze v obecné rovině63, zejména je

zdůrazňována jejich transparentnost a objektivnost.
Pro ilustraci je možné zmínit, jak vypadají pravidla obchodování nejvýznamnějšího
organizátora regulovaného trhu – BCPP. Jsou rozdělena do tří částí – obecná ustanovení,
uzavírání obchodů a závěrečná ustanovení. Obecná ustanovení obsahují např. informace
o obchodování prostřednictvím automatizovaného obchodního systému

XETRA®,

o vymezení obchodních dnů na burze (jejich kalendář stanovuje BCPP a schvaluje Burzovní
komora pro celý kalendářní rok dopředu), o harmonogramu obchodního dne (dělí se na
61

Úřední sdělení ČNB ze dne 3. prosince 2013 k výkladu pojmů důvěryhodnost a odborná způsobilost. s. 3.
In: Věstník ČNB.
62
Ibid, s. 4-6.
63
Např. Pravidla obchodování by dle § 62 ZPKT měla stanovovat zejména strukturu trhu a způsob, jakým
dochází k uzavírání obchodů.
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předobchodní, obchodní a poobchodní fázi a liší se pro konkrétní skupiny CP64). Část
s názvem uzavírání obchodů definuje právo členů burzy vkládat do systému objednávky na
vlastní i cizí účet a právo uzavírat obchody. Dále jsou zde definovány typy objednávek65
a právo BCPP pozastavit obchodování člena burzy při splnění dalších předpokladů.
Závěrečná ustanovení pak mimo jiné zakotvují každodenní elektronické zveřejňování
výsledků obchodování na internetových stránkách BCPP a právo generálního ředitele
pozastavit v případě taxativně vymezených okolností (stávky, nepokoje, přírodní katastrofy
atd.) obchodování na burze.66
2.2.1.5. Vedoucí osoba, kvalifikovaná účast a úzké propojení
Požadavky nejsou kladeny jen na právnickou osobu jako na celek, ale také na její
vedoucí osoby a osoby, které v ní mají jistou, tzv. kvalifikovanou, majetkovou účast,
a potažmo také na osoby, které jsou s žadatelem úzce propojeny. ZPKT v § 2 odst. 1 písm. a)
vychází z klasického vymezení vedoucí osoby, tj.: „člen statutárního orgánu, statutární
orgán, ředitel právnické osoby nebo osoba, která jiným způsobem skutečně řídí činnost
právnické osoby, je-li statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu právnická
osoba, vedoucí osobou se rozumí fyzická osoba, která je touto právnickou osobou zmocněna,
aby ji ve statutárním orgánu zastupovala“. Jinými slovy řečeno, vedoucí osobou je vždy
pouze fyzická osoba.
Vedoucí osoba musí být dle § 10 odst. 2 písm. a), § 38 odst. 1 písm. h), § 43 odst. 2
písm. a), b) ZPKT starší 18 let, plně svéprávná, důvěryhodná, odborně způsobilá, nesmí u ní
nastat skutečnost, kterou živnostenský zákon posuzuje jako překážku provozování
živnosti67, a musí být osobou vhodnou z hlediska řádného a obezřetného vedení ORT. Tím
64

Např. pro akcie začíná obchodní fáze v 8:50 úvodní aukcí, v 9:00 pak pokračuje obchodní fáze kontinuálním
obchodováním až do 16:20, kdy je fáze ukončena závěrečnou akcí – podrobněji viz Harmonogram
burzovního dne. Burza cenných papírů Praha. [online]. [cit. 27. 7. 2017]. Dostupné z:
https://www.pse.cz/uploads/u/pse/Ostatni_dokumenty/Harmonogram_burzovniho_dne.pdf
65
Jedná se o tzv. limitní objednávky (kde je stanovena limitní cena nákupu či prodeje), tržní objednávky (kde
limitní cena stanovena není – párování probíhá za nejlepší dostupnou cenu), tržní objednávky s limitem (zde
dochází ke stanovení limitní ceny při současném zachování vysoké možností spárování jako u tržních
objednávek) a jako poslední jde o tzv. objednávky typu iceberg (zde jde o to, že objednávky velkého objemu
jsou vloženy do systému během kontinuální fáze, aniž by trh dostal informaci o jejich celkovém objemu) –
podrobněji viz Burzovní pravidla – část III.: Samostatná aukce a kontinuální obchodování.
Burza
cenných
papírů Praha. [online]. s. 5-6. [cit. 27. 7. 2017]. Dostupné z:
https://www.pse.cz/uploads/u/pse/Legislativa/PSE_Pravidla_samostatna_aukce_kontinualni_obchodovani.pd
f
66
Burzovní pravidla – část I.: Pravidla obchodování pro automatizovaný obchodní systém XETRA® Praha.
Burza cenných papírů Praha. [online]. s. 4-8. [cit. 27. 7. 2017]. Dostupné z:
https://www.pse.cz/uploads/u/pse/Legislativa/PSE_Pravidla_obchodovani.pdf
67
K tomu viz § 8 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
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posledním se rozumí především neexistence výkonu činnosti, která by měla k činnosti ORT
konkurenční povahu. Nutno podotknout, že udělením licence je automaticky schválena také
vedoucí osoba podle stavu ke dni podání žádosti o udělení licence, v případě změny fyzické
osoby vykonávající funkci vedoucí osoby však není nutné žádat o celou „novou“ licenci,
stačí pouze dle § 43 odst. 1, odst. 3 ZPKT požádat ČNB o souhlas s touto změnou.
Než se dostaneme k dalším požadavkům, zastavme se chvíli u pojmu odborná
způsobilost. Podobně jako u důvěryhodnosti se jedná o neurčitý právní pojem, který však
ČNB svým úředním sdělením68 dále vykládá a interpretuje – inspirační zdroj lze hledat
v čl. 45 MiFID II. Při posuzování odborné způsobilosti u vedoucích osob se vychází ze
4 kritérií – potřebné znalosti, dostatečné zkušenosti na finančním trhu (odborná praxe),
dostatečné řídící zkušenosti a konečně samotné působení na finančním trhu – které jsou dále
sdělením podrobně rozebrány (Tabulka 1).69 Všechny zmíněné faktory jsou v konkrétních
případech posuzovány jak individuálně, tak ve vztahu k těm ostatním.
Tabulka 1: Odborná způsobilost vedoucí osoby

Kritérium
Znalosti
Zkušenosti
(odborná praxe)
Manažerská
praxe

Působení na
finančním trhu

Dostatečné a dále zohledňované aspekty při posuzování
Dostatečné – absolvování magisterského studijního programu, a to
jak tuzemské, tak zahraniční vysoké školy
Zohledňované – složení odborné zkoušky či absolvování odborného
kurzu
Dostatečné – odborná praxe na finančním trhu trvající minimálně
3 roky
Dostatečné – dvouletá řídící činnost v právnické osobě, avšak jen
v takové, kde lze získat přiměřené zkušenosti pro vedení (vzhledem
k organizační struktuře, předmětu podnikán, velikosti atd.)
Zohledňované – náplň a rozsah řídící činnosti
Zohledňované – např. nezajištění funkční a efektivní organizaci
zaměstnanců či funkčních postupů pro identifikaci a řízení rizik,
efektivní kontrolní činnosti, toku informací atd.
 závažné pochybnosti o odborné způsobilosti

Zdroj: Úřední sdělení ČNB ze dne 3. prosince 2013 k výkladu pojmů důvěryhodnost a odborná způsobilost.
s. 7-11. In: Věstník ČNB. Vlastní zpracování.
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Úřední sdělení ČNB ze dne 3. prosince 2013 k výkladu pojmů důvěryhodnost a odborná způsobilost. s. 7-11.
In: Věstník ČNB.
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Ibid.
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Jak již bylo řečeno, požadavky jsou kladeny nejen na organizátora jako celek, ale
také na osoby mající v něm kvalifikovanou účast, čímž se podle § 2 odst. 1 písm. e) ZPKT
„přímý nebo nepřímý podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech osoby nebo
jejich součet, který představuje alespoň 10 % nebo umožňuje uplatňovat významný vliv na
její řízení“. Zde se zákon omezuje, podobně jako u vedoucí osoby, na vhodnost osoby
z hlediska řádného a obezřetného vedení ORT [§ 38 odst. 1 písm. i) ZPKT]. Lze dovodit, že
je to takové uspořádání vztahů řízení, které umožňuje organizátorovi plnit všechny zákonné
povinnosti na zajištění kvality jeho činnosti. Jisté charakteristiky pak musí dle § 38 odst. 1
písm. j) ZPKT dosahovat také úzké propojení70 s jinou osobou – nesmí bránit účinnému
výkonu dohledu vykonávaném ČNB.
2.2.1.6. Žádost o povolení k činnosti
Zákon nestanovuje pouze věcné předpoklady k udělení licence ORT, ale také
požadavky formální. Dle ustanovení § 38 odst. 2 ZPKT je třeba žádost podat na předepsaném
tiskopise s přiloženými doklady, které osvědčují splnění zákonných požadavků. Prováděcí
vyhláška č. 233/2009 Sb. stanovuje vzor tiskopisu, jeho obsah a přílohy. Taxativní výčet
povinných příloh je uveden v § 4 (základní informace o žadateli71) a § 9 (přílohy specifické
pro udělení licence ORT72) vyhlášky. Žadatel musí kromě výše uvedeného doložit také
zaplacení správního poplatku, který činí dle položky 65 bodu 2 písm. d) sazebníku zákona
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (dále jen „ZSP“), 100 000 Kč.

2.2.2. Další povinnosti organizátora regulovaného trhu
Také poté, co ORT získal povolení, je nutné, aby nadále udržoval dostatečné
kapitálové, odborné, organizačné, technické a etické způsobilosti – z tohoto důvodu zákon
upravuje také další povinnosti organizátora regulovaného trhu, z nichž některé jsou
rozebrány v následujících odstavcích.

70

Ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 38 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, jde zjednodušeně
o spojení kontrolou, trvalou vazbou všech osob k jiné třetí osobě nebo vlastnictvím alespoň 20 % hlasovacích
práv či kapitálu.
71
Např. zakladatelské právní jednání (ať už stanovy, společenská smlouva či zakladatelská listina), finanční
výkazy, doklad o oprávnění k podnikání, životopis vedoucích osob, seznam osob s kvalifikovanou účastí.
72
Např. výše zmíněná pravidla obchodování, přístupu na trh a pravidla pro přijímání investičních nástrojů,
způsob vypořádání provedených obchodů, technické zabezpečení poskytovaných služeb, postupy pro
monitoring obchodování, postupy pro řízení rizik, plán obchodní činnosti.
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2.2.2.1. Další podnikatelská činnost
K výše uvedenému účelu slouží zákonné omezení ORT v jeho další podnikatelské
činnosti. Dle § 39 odst. 1, odst. 2 ZPKT musí být další podnikatelská činnost před jejím
samotným výkonem zaregistrována u ČNB a může, kromě správy vlastního majetku,
spočívat pouze v poskytování služeb souvisejících s finančním nebo komoditním trhem
(v demonstrativním výčtu je dále uvedena činnost komoditní burzy či činnost vzdělávací).
Předmět samotného podnikání je také omezen a to dle § 40 odst. 1 ZPKT na činnosti uvedené
v licenci udělené ČNB nebo činnosti samostatně registrované. Ke dni 28. 7. 2017 provádí
další podnikatelskou činnost z tří organizátorů regulovaných trhů jen dva, pro ilustraci je na
následujícím obrázku uvedena další podnikatelská činnost BCPP.
Obrázek 3: Další podnikatelská činnost BCPP ke dni 28. 7. 2017

Zdroj: Povolené činnosti k 28. 7. 2017 pro subjekt Burza cenných papírů Praha, a.s. ČNB. [online]. [cit. 28.
7. 2017]. Dostupné z: https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB14.POVOLENE_CINNOSTI?p_lang=cz&p_TYP_S
UBJEKTU=P&p_SEQ_ID=38464&p_VER_ID=1021&p_SVR_SEQ_ID=48153&p_SVR_VER_ID=1001&p_ROL_KO
D=14&p_DATUM=28.07.2017&p_CZE_ID=CZ

2.2.2.2. Oborná péče
Podle ustanovení § 41 odst. 1 ZPKT poskytuje ORT služby s obornou péčí. Ta je
chápána jako souhrn zásad de lege artis, které musí být splněny, aby konkrétní jednání ORT
bylo považováno za právně konformní. Nepostupuje-li ORT s odbornou péčí, jde o jednání
právem reprobované. Ve své podstatě se tak jedná o generální klauzuli, resp. o normu
obecnou k jednotlivým, zákonem vymezeným přestupkům jako normám speciálním. Výklad
těchto zásad odborné péče pak velmi závisí na interpretační a aplikační praxi, nicméně jisté
vodítko je uvedeno hned v § 41 odst. 2 ZPKT, a to především že ORT „…jedná
kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a v nejlepším zájmu účastníků jím organizovaného
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regulovaného trhu, zejména plní povinnosti stanovené v této části“ (tj. v části týkající se trhu
s investičními nástroji). Čestnost jednání je spatřována v důvěře a poctivosti obchodního
styku, kvalifikovanost v odpovědnosti organizátora za kvalitu poskytovaných služeb,
spravedlnost v nediskriminaci účastníků trhu a konečně jednání v nejlepším zájmu účastníků
je navázáno na povinnost nakládat s pokyny účastníků dohodnutým způsobem.73
2.2.2.3. Povinnosti v oblasti organizace vnitřního provozu
Ustanovení § 48 ZPKT představuje taxativní výčet organizačních požadavků na
činnost ORT. Z těch nejdůležitějších je možné zmínit povinnost zavedení vnitřních postupů
pro řešení možného střetu zájmů mezi zájmy organizátora a účastníků trhu (§ 48 odst. 1
písm. a) ZPKT). Typickým příkladem je přednostní uspokojení poptávky akcionářů
organizátora před zájmy účastníků trhu při výhodném pohybu kurzu akcie. Tyto postupy by
měly jednak zabránit případným střetům či v případě jejich nastání zmírnění jejich dopadů.
Další povinností je zavést taktéž postupy pro řízení rizik, jinými slovy řečeno kvalitní řídící
a kontrolní systém, který bude odpovídat rozsahu a charakteru vykonávané činnosti a který
bude monitorovat jak vnitřní faktory (na straně ORT), tak faktory vnější (na straně trhu jako
celku, ekonomiky, legislativy atd.).74 V této souvislosti lze odkázat na úpravu obchodníka
s cennými papíry, jelikož dle § 48 odst. 2 ZPKT se ustanovení o řídícím a kontrolním
systému obchodníka použijí přiměřeně také na organizátora. To znamená, že je na tomto
místě použitelná vyhláška č. 163/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních
družstev a obchodníků s cennými papíry (dále jen „ObezV“), která bude zmíněna v 3. části.
Další organizační povinnosti lze zmínit již jen okrajově. Jedná se například o již
jednou zmíněnou povinnost udržovat vlastní kapitál na úrovni 730 000 EUR, zavedení
postupů pro zajištění řádného provozu obchodního systému (včetně případů mimořádných
událostí jako živelné katastrofy, výpadky proudu atd.), zavést opatření pro bezproblémové
uzavření

a vypořádání

obchodů,

povinnost

soustavně

monitorovat

obchodování

a dodržování pravidel na trhu, včetně následného vyhodnocení veškerých (jak
realizovaných, tak zrušených) pokynů.
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HUSTÁK, Z. a kol. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu: komentář. V Praze: C. H. Beck, 2012. Beckova
edice komentované zákony. s. 432-433. ISBN 978-80-7400-433-9.
74
Ibid, s. 466.

27

2.2.2.4. Informační povinnosti
Informační povinnosti organizátora lze dělit na pravidelné a nahodilé (ad hoc). Ty
pravidelné (§ 50 odst. 1, odst. 4 ZPKT) spočívají v předložení (konsolidované) výroční
zprávy ČNB do čtyř měsíců od skončení účetního období, předložení výsledků hospodaření
uplynulého kalendářního čtvrtletí ve lhůtě jednoho měsíce po jeho uplynutí a v předložení
dalších informací o regulovaném trhu nutných pro dohled75 (např. nástroje přijaté
k obchodování nebo uzavřené obchody) – výroční zpráva a výsledky čtvrtletního
hospodaření jsou navíc ze zákona zveřejňovány na webových stránkách. Informační
povinnost ad hoc (§ 50 odst. 5 ZPKT) pak pokrývá jakékoliv změny ve skutečnostech, na
jejichž základě bylo uděleno povolení.
2.2.2.5. Povinnost vyžádat si souhlas ČNB
ČNB neuděluje jen povolení k činnosti ORT, ale její souhlasné stanovisko je nutné
také v dalších případech uvedených v § 45 až § 47 ZPKT. Zaprvé jde o případ přeměny
organizátora (fúze, rozdělení76, změna právní formy či převod jmění na společníka) –
neudělení povolení by v tomto případě mělo za následek zdánlivost dané smlouvy
o přeměně, jelikož zákon váže její účinnost až k okamžiku udělení tohoto souhlasu. Zadruhé,
ČNB musí souhlasit s právními jednáními, kterými dochází k dispozici s obchodním
závodem organizátora jako celkem – převod, zastavení či pacht závodu (popř. jeho části).
Dle korporátního práva77 je pravomoc rozhodovat o uvedených dispozicích se závodem
svěřena do působnosti valné hromady – v takovém případě by příslušný orgán měl požádat
o udělení souhlasu ještě před svoláním valné hromady, v opačném případě by její usnesení
bylo pouze podmíněné.78 V neposlední řadě je nutné vyžádat si souhlas také v souvislosti
s nabýváním či zvyšováním (tj. dosažením nebo překročením zákonných limitů 20 %, 30 %
a 50 %) kvalifikované účasti na organizátorovi regulovaného trhu.
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Podrobnosti stanoví vyhláška č. 236/2008 Sb. informačních povinnostech organizátora regulovaného trhu
a provozovatele mnohostranného obchodního systému (dále jen „InfoV“).
76
Rozdělení jako forma přeměny je zmíněna ve výčtu v § 45 odst. 1 ZPKT, avšak gramatickým výkladem § 45
odst. 3 ZPKT by se dalo dojít k názoru, že přeměna formou rozdělení je absolutně zakázána. Odborná literatura
se k tomu uvádí, že je odst. 3 vykládat pouze jako omezení přípustnosti rozdělení, kdy nástupnickou
společností je opět organizátor nebo provozovatel vypořádacího systému – viz HUSTÁK, Z. a kol. Zákon
o podnikání na kapitálovém trhu: komentář. V Praze: C. H. Beck, 2012. Beckova edice komentované zákony.
s. 450. ISBN 978-80-7400-433-9.
77
Ust. § 190 odst. 2 písm. i) ZOK u s.r.o. a § 421 odst. 2 písm. m) ZOK u a.s.
78
HUSTÁK, Z. a kol. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu: komentář. V Praze: C. H. Beck, 2012. Beckova
edice komentované zákony. s. 446-451. ISBN 978-80-7400-433-9.
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2.3. PRÁVNÍ STAV PO NOVELIZACI ZÁKONEM Č. 204/2017 SB.79
Směrnice MiFID (ať už ta „první“ z roku 2008 či MiFID II) jsou základním
stavebním kamenem regulace finančních trhů evropskými předpisy. Není proto divu, že
přijetí směrnice MiFID II (jako významné revize té původní) má za následek velmi obsáhlou
novelizaci českých právních předpisů. Důvodem přijetí podstatně přepracované verze je
samozřejmě recentní vývoj na finančních trzích, především pak rozvoj nových obchodních
platforem provozovaných převážně obchodníky s cennými papíry a fungujících na principu
over-the counter (OTC), které jsou sice do určité míry organizované, nicméně však
neregulované (tj. nepodléhají MiFID). Očekává se, že MiFID II změní dramaticky způsob,
jakým jsou (nejen) OTC nástroje oceňovány, obchodovány a monitorovány.80 Po nabytí
účinnosti transpoziční novely budou v zásadě veškeré obchody s investičními nástroji
probíhat buď na evropském regulovaném trhu, v rámci MOS (oba regulovány již MiFID)
anebo nově v tzv. organizovaném obchodním systému (z anglického Organised Trading
Facility, OTF), což je právě platforma, která by měla nově postihnout OTC trhy. ZPKT pak
konkrétně v § 2 odst. 2 zavádí pro všechny tři nové souhrnné označení „obchodní systém“.
Novelizace se dotkne i úpravy ORT. Některé změny jsou čistě formální, ale lze nalézt
i velké množství změn věcných. Legální definice ORT bude dle § 37 odst. 1 ZPKT znít
„právnická osoba, která je na základě povolení uděleného Českou národní bankou
oprávněna organizovat regulovaný trh.“ Důvodová zpráva k vládnímu návrhu novely81
uvádí, že v novém znění § 37 odst. 1 ZPKT je zdůrazněn fakt, že organizátorem se žadatel
o licenci stává již okamžikem jejího udělení (proto formulace „…osoba, která je …
oprávněna …“), nikoliv skutečným počátkem výkonu činnosti (původní „…osoba, která
organizuje …“).

2.3.1. Zákonné podmínky pro udělení licence
Novela přináší kvůli většímu množství změn prakticky celý nový § 38 ZPKT.
V návětí k § 38 odst. 1 ZPKT se nově počítá s možností udělení licence obchodní společnosti
ještě nezapsané v obchodním rejstříku (v takovém případě podává žádost o udělení licence
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Pokud nebude uvedeno jinak, jedná o změnu s účinností od 3. ledna 2018.
MIKULA, O. MiFID II: Co přinese update směrnice o trzích finančních nástrojů? Patria Online [online] 19.
5. 2014. [cit. 29. 7. 2017]. Dostupné z: https://www.patria.cz/pravo/2637103/mifid-ii-co-prinese-updatesmernice-o-trzich-financnich-nastroju.html
81
Důvodová zpráva k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. In: ASPI, Wolters Kluwer.
80
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místo samotné společnosti její zakladatel). Dále jsou některá písmena v odst. 1 přeskládána,
popř. sloučena do jednoho, některá jsou přidána či upravena.
2.3.1.1. Nezměněné podmínky udělení licence
ORT může dle novelizovaného § 38 odst. 1 opět vybírat pouze ze dvou možných
právních forem (a.s. a s.r.o.), jejichž sídlo i skutečné sídlo se nachází v ČR. Společnost musí
být nadále důvěryhodná; sdělení ČNB o výkladu tohoto pojmu bude pravděpodobně
použitelné i po novele, a to i přesto, že novela zavádí v § 197 ZPKT pravidlo, že
důvěryhodnou je osoba, „…jejíž dosavadní činnost dává předpoklad řádného výkonu
činnosti…“. Toto „zpřesnění“ však nemění nic na tom, že se stále jedná pojem neurčitý. Dále
lze zmínit drobnou odchylku, že důvěryhodnost se logicky neposuzuje u společností dosud
nezapsaných v obchodním rejstříku. Podmínky týkající se kvalifikované účasti vhodných
osob a úzkého propojení žadatele s jinou osobou, stejně jako věcné, personální a organizační
předpoklady a návrh všech třech pravidel zůstávají taktéž beze změny.
2.3.1.2. Změněné podmínky udělení licence
K určitému faktickému posunu dochází v novelizovaném § 38 odst. 1 písm. d) ZPKT
týkajícím se kapitálu. Podmínka úplného splacení základního kapitálu je opuštěna úplně82,
částka 730 000 EUR sice zůstala, nicméně se vztahuje k tzv. počátečnímu kapitálu, stejně
jako požadavek průhledného a nezávadného původu. Výše vlastního kapitálu je omezena v
§ 38 odst. 1 písm. d) ZPKT pouze obecně výší, která „…umožňuje řádný výkon činnosti
organizátora regulovaného trhu“. V případě legální definice počátečního kapitálu odkazuje
ZPKT na čl. 26 odst. 1 písm. a) až e) nařízení CRR, dle kterého je vymezen jako souhrn
splaceného základního kapitálu, emisního ážia, ostatních fondů, nehrazené ztráty
a nerozděleného zisku z let minulých83. Jinými slovy řečeno, jediný rozdíl mezi počátečním
kapitálem a vlastním kapitálem spočívá ve výši splacení základního kapitálu a výši
rezervních fondů, což ale znamená, že počáteční kapitál bude buď menší, nebo roven
kapitálu vlastnímu. Fakt, že se částka vztahuje k počátečnímu kapitálu je tedy spíše
regulatorním „uvolněním“. Na druhou stranu, v organizačních požadavcích uvedených v
§ 48 odst. 1 písm. g) ZPKT je nadále uvedena povinnost ORT udržovat vlastní kapitál na
úrovni částky 730 000 EUR. K tomu je třeba dodat, že důvodová zpráva chybně tvrdí, že „se

82
83

Jelikož je přesunuta do přímo použitelného nařízení CRR.
Jde tedy o kmenový kapitál tier 1 zmenšený o rezervní fondy – viz bod 3.1.3.
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oproti současné úpravě [písm. c)] výše 730 000 EUR stanovuje pro celý počáteční kapitál,
nikoliv pouze základní kapitál“84, což není dle současné dikce zákona pravda.
Dále je zcela opuštěna koncepce vedoucí osoby, která je nahrazena požadavky
kladenými na vedoucí orgán. Tím se po novele bude dle § 2 odst. 1 písm. l) ZPKT rozumět
„orgán právnické osoby, jehož členové jsou do funkce voleni, jmenováni nebo jinak
povoláni, který je oprávněn určovat strategii, cíle a celkové směřování této osoby nebo
dohlížet rozhodovací procesy na úrovni vedení a tyto procesy sledovat“ – jde o spíše
teoretický pojem, který nelze ztotožňovat se statutárním orgánem, jak jej chápe korporátní
právo.
Vedoucí orgán musí splňovat požadavky § 10 ZPKT (ustanovení týkající se
vedoucího orgánu obchodníka s cennými papíry), kterými jsou vzhledem k jeho jednotlivým
členům důvěryhodnost (na obsahu tohoto pojmu se pravděpodobně nic nemění), dostatek
odborných znalostí, dovedností a zkušeností, průběžné odborné vzdělávání, řádné, čestné
a nezávislé plnění svých povinností a dodržování zákonného zákazu konkurence.85 Pojem
„odborně způsobilá“ je tak nahrazen souslovím „odborné znalosti, dovednosti a zkušenosti“.
Nutno podotknout, že v novelizovaném ZPKT pojem odborná způsobilost zcela nevymizel,
dokonce je nově vymezen přímo v zákoně v ustanovení § 14b ZPKT, avšak již není spojován
s vedoucí osobou, resp. s vedoucím orgánem. Tato změna se jeví jako čistě terminologická,
z praktického hlediska tak oba pojmy budou mít pravděpodobně stejný obsah.
Úprava vedoucího orgánu však netýká jen uzákonění jisté kvalifikace jeho členů –
zaměřuje se totiž také na jeho složení. Dle důvodové zprávy bude muset organizátor
regulovaného trhu ze zákona mít jeden vedoucí orgán – typicky u dualistické akciové
společnosti jej bude tvořit představenstvo a dozorčí rada dohromady (ačkoliv dle ZOK jsou
každý samostatným orgánem). V závislosti na právní formě a vnitřní struktuře pak žadatel
musí mít 2 členy představenstva či správní rady nebo 2 jednatele, kteří skutečně řídí jeho
činnosti a jednají jako kolektivní orgán (u jednatelů jde tedy o odchylku od obecné úpravy
s.r.o. dle ZOK) – tzv. pravidlo čtyř očí. Další odchylku od korporátního práva pak
představuje požadavek, aby u monistické akciové společnosti byl statutární ředitel vždy
členem správní rady, avšak současně nebyl jejím předsedou (s výjimkami).86
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Důvodová zpráva k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. In: ASPI, Wolters Kluwer.
85
Ust. § 10 odst. 3 písm. a), písm. b), odst. 4 písm. a), b) ZPKT.
86
Důvodová zpráva k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. In: ASPI, Wolters Kluwer.
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2.3.1.3. Nové podmínky udělení licence
Novou podmínkou udělení povolení k činnosti organizátora regulovaného trhu je
podle § 38 odst. 1 písm. g) ZPKT předložení tzv. plánu obchodní činnosti, který vymezuje
a pokrývá plánovaný rozsah činnosti organizátora, je podložený reálnými ekonomickými
výpočty a vymezuje činnosti, kterými ORT hodlá pověřit jiný subjekt. Tento požadavek
slouží k přesnému vymezení rozsahu podnikatelské činnosti ORT. Další dvě novinky jsou
uvedeny v § 38 odst. 1 písm. l) a m) ZPKT. Tyto jsou specifické v tom, že se nevztahují na
všechny organizátory, ale pouze na ty, kteří poskytují konkrétní investiční služby –
provozování mnohostranného obchodního systému a provozování organizovaného
obchodního systému – přičemž druhé zmíněné je promítnutím nové úpravy OTF struktur.

2.3.2. Další změny v úpravě organizátora regulovaného trhu
Novela přináší i další změny. Z formálního hlediska je nejdůležitější ta, že nově bude
nutné podávat veškeré žádosti elektronicky – tedy nejen žádost o udělení povolení, ale např.
žádost o registraci další podnikatelské činnosti nebo o udělení souhlasu s přeměnou
a další – což minimálně urychlí samotné povolovací řízení a sníží náklady žadatele.87
Z věcného hlediska je v § 41 ZPKT doplněn a rozšířen (a také sjednocen napříč zákonem)
institut odborné péče, který je nově požadován nejen při poskytování služeb, ale při celém
organizování regulovaného trhu.
V problematice přeměny organizátora je odstraněna výše zmíněná nejasnost ohledně
rozdělení, a to tím způsobem, že rozdělení je absolutně vyjmuto z výčtu všech možných
přeměn. Povinnost vyžádat si souhlas u dispozicí se závodem se bude nově vztahovat jen na
ty situace, kdy se nakládání týká podstatné části obchodního závodu. Nová úprava
organizátora je v § 43 ZPKT rovněž doplněna (a ještě více přiblížena úpravě obchodníka
s cennými papíry) o institut výboru pro jmenování a o mechanismus k hlášení pomocí tzv.
whistleblowerů (oznamovatelů z řad zaměstnanců organizátora regulovaného trhu).88

87

Důvodová zpráva k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. In: ASPI, Wolters Kluwer.
88
Ibid.
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3. OBCHODNÍK S CENNÝMI PAPÍRY
Dalším klíčovým subjektem na trhu s cennými papíry je obchodník s cennými papíry
(dále také jen „OCP“ nebo „obchodník“). Zpravidla se jedná o velké finanční instituce, které
jsou schopny využíváním vlastních finančních prostředků ovlivňovat nabídku a poptávku na
trhu a zprostředkovat přístup na burzu i dalším, jinak neoprávněným subjektům. Na trhu tak
logicky musí figurovat mnohem více obchodníků než organizátorů – ke dni 29. 9. 2017 ČNB
eviduje 66 obchodníků s CP a poboček zahraničních obchodníků s CP.89

3.1. PRÁVNÍ STAV PŘED NOVELIZACÍ ZÁKONEM Č. 204/2017 SB.
Obchodník s CP je v současnosti definován v § 5 odst. 1 ZPKT jako „…právnická
osoba, která poskytuje investiční služby na základě povolení České národní banky k činnosti
obchodníka s cennými papíry.“ To však neznamená, že každá osoba, která je oprávněna
poskytovat investiční služby, je obchodníkem s CP. Na druhou stranu, poskytování hlavních
IS je vyhrazeno výhradně těmto subjektům.90

3.1.1. Zákonné podmínky pro udělení licence
Není překvapením, že i zde stanovuje zákon podmínky, které musí žadatel doložit,
aby mu bylo povolení v rámci správního řízení uděleno. Vzhledem ke stejnému regulačnímu
cíli, totiž zajištění dostatečné kapitálové, odborné, organizačné, technické a etické
způsobilosti OCP, je úprava do značné míry podobná úpravě ORT.91 V rozhodnutí
o povolení k činnosti musí ČNB dle § 6 odst. 2 ZPKT uvést, jaké hlavní a jaké doplňkové
IS je obchodník oprávněn poskytovat, a to včetně konkrétních investičních nástrojů, které se
k povoleným IS vážou a faktu, zda je obchodníku umožněno přijímat peněžní prostředky či
investiční nástroje (majetek) zákazníků.

89

Obchodníci s CP a pobočky zahraničního obchodníka s CP (stav ke dni 29. 9. 2017). ČNB. [online].
[cit. 29. 9. 2017]. Dostupné z:
https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB15.BASIC_LISTINGS_RESPONSE_3?p_lang=cz&p_DATUM=
29.09.2017&p_hie=HI&p_rec_per_page=25&p_ses_idx=37
90
HUSTÁK, Z, SMUTNÝ, A. Investiční služby a nástroje po rekodifikaci. 1. vydání. V Praze: C. H. Beck,
2016. Právní praxe. s. 80. ISBN 978-80-7400-533-6.
91
Systematika zákona je opačná, než je uvedeno v této práci – nejprve je upraven OCP, až poté ORT. Přičemž
úprava ORT obsahuje relativně velké množství odkazů na úpravu OCP. Důvod, proč bylo zvoleno toto
přehozené pořadí vychází z logiky, že nejprve existuje trh, který je určitým způsobem organizován a na kterém
následně působí určité subjekty jako jeho účastníci.
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3.1.1.1. Právní forma, vnitřní struktura a sídlo
Ohledně těchto podmínek stanoví ZPKT pro obchodníka zcela to samé jako pro ORT.
Povolené jsou dle § 6 odst. 1 psím. a) ZPKT jen dvě právní formy – a.s. (s listinnými nebo
zaknihovanými akciemi) a s.r.o. (s povinně zřízenou dozorčí radou) – které mají skutečné
i zapsané sídlo na území ČR. I zde v drtivé většině převládá forma akciové společnosti, ale
na rozdíl od ORT, mezi obchodníky s CP právní formu s. r. o.92 nalezneme.
3.1.1.2. Počáteční kapitál a základní kapitál
Na rozdíl od současné (nikoliv novelizované) úpravy ORT zákon stanoví požadavek
určité minimální výše počátečního kapitálu, přičemž zde navíc dochází k diferenciaci
v závislosti na investiční službách, které je OCP oprávněn poskytovat, a na jeho oprávnění
přijímat majetek zákazníků (viz Tabulka 2).
Tabulka 2: Variabilita výše počátečního kapitálu u obchodníka s cennými papíry

Obchodník s CP dle povolené činnosti

Počáteční kapitál

OCP, který není bankou a kterého nelze zařadit do dalších kategorií

730 000 EUR

OCP, který není bankou a který není oprávněn poskytovat IS v § 4 odst. 2
písm. c) a g) ZPKT

125 000 EUR

OCP, který není bankou a který není oprávněn poskytovat IS v § 4 odst. 2
písm. c) a g) ZPKT a zároveň není oprávněn přijímat peněžní prostředky
nebo investiční nástroje (tj. majetek) zákazníků

50 000 EUR

OCP, který není bankou a který je oprávněn poskytovat IS v § 4 odst. 2
písm. a) a/nebo e) ZPKT a zároveň není oprávněn přijímat majetek
zákazníků

50 000 EUR

Výjimky:
 OCP pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při
poskytování IS – limit pojistného plnění 1 mil. EUR pro každou
pojistnou událost / 1,5 mil. EUR pro souběh událostí v jednom roce
OCP, který není bankou a který je oprávněn poskytovat IS v § 4 odst. 2
písm. a) a/nebo e) ZPKT a zároveň není oprávněn přijímat majetek
zákazníků a zároveň je oprávněn zprostředkovávat pojištění dle zvláštních
předpisů, podle kterých je také pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu
Výjimky:
 OCP pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při
poskytování IS – limit pojistného plnění 500 tis. EUR pro každou
pojistnou událost / 750 tis. EUR pro souběh událostí v jednom roce
OCP, který je bankou – úprava dle § 4 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb.,
o bankách

Nižší než
50 000 EUR

25 000 EUR

Nižší než
25 000 EUR
500 000 000 Kč
(základní kapitál)

Zdroj: Ustanovení § 8a ZPKT a § 4 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách. Vlastní zpracování.
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Zákon tak považuje za nejvíce kapitálově náročné IS obchodování na vlastní účet
a upisování nebo umisťování investičních nástrojů se závazkem jejich upsání – tedy činnosti,
při kterých OCP realizuje své vlastní zájmy. V diferenciaci počátečního kapitálu lze také
jednoznačně identifikovat snahu o ochranu investorů (zákazníků) – v okamžiku, kde je OCP
oprávněn přijímat jejich majetek, nemohou žádné kapitálové úlevy obstát. Požadavek
průhledného a nezávadného původu celého počátečního kapitálu a podmínku úplného
splacení kapitálu základního konstruuje zákon taktéž pro OCP [§ 6 odst. 1 písm. c), písm. g)
ZPKT].
3.1.1.3. Důvěryhodnost
Zákonný požadavek důvěryhodnosti je i v případě OCP neurčitým právním pojmem,
proto zde není důvod, proč by bez dalšího nemohlo být použito Úřední sdělení ČNB93, které
bylo podrobně rozebráno výše v souvislosti s důvěryhodností ORT.
3.1.1.4. Plán obchodní činnosti, organizační uspořádání a návrh pravidel
Úprava obchodníka s CP se od úpravy ORT odlišuje v § 6 odst. 1 písm. e)
bod 1 ZPKT stanovením povinnosti žadatele předložit plán obchodní činnosti (podložený
reálnými ekonomickými propočty). K obsahu takového plánu se sám zákon již nevyjadřuje,
ale odborná literatura dovozuje, že se by se mělo jednat především o deskripci rozsahu
poskytovaných IS včetně jejich vazby na konkrétní investiční nástroje (tedy specifikaci
konkrétních nabízených produktů) a rozsah činností, které hodlá OCP delegovat na třetí
osoby. Dále by měl obsahovat výroční zprávu a účetní závěrku za poslední tři účetní období,
očekávané výše tržeb nebo očekávanou klientelu.94 Určité vodítko pro jeho obsah poskytuje
také vyhláška 233/2009 Sb., která ve svém § 2 písm. e) specifikuje mimo jiné také časový
rozsah plánu (3 roky), a také úřední sdělení ČNB ze dne 18. září 2009 k povolení k činnosti
obchodníka s cennými papíry, které řadí plán obchodní činnosti mezi stěžejní dokumenty,
jelikož podle něj se následně posuzují ostatní podmínky udělení licence.
V dalších bodech § 6 odst. 1 písm. e) ZPKT je zakotvena povinnost předložit návrh
organizačního uspořádání OCP, které dle §12a ZPKT tvoří jeden z předpokladů řádné správy
a řízení OCP, a návrhy pravidel obezřetného poskytování IS a pravidel jednání OCP se (viz
dále).
93

Úřední sdělení ČNB ze dne 3. prosince 2013 k výkladu pojmů důvěryhodnost a odborná způsobilost. s. 3-6.
In: Věstník ČNB.
94
HUSTÁK, Z. a kol. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu: komentář. V Praze: C. H. Beck, 2012. Beckova
edice komentované zákony. s 99. ISBN 978-80-7400-433-9
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3.1.1.5. Věcné, personální a organizační předpoklady
Ohledně věcných a personálních předpokladů bylo také již pojednáno v kapitole
týkající se ORT, obsah organizačních předpokladů se u OCP (ať už jen z důvodu odlišné
povahy tohoto subjektu) logicky liší. Tyto předpoklady také úzce souvisí s návrhem pravidel
obezřetného poskytování IS a pravidel jednání OCP se zákazníky, jelikož právě na základě
těchto podkladů bude ČNB posuzovat, zda je organizační uspořádání žadatele schopné
dostát požadované kvalitě činnosti OCP. Pro vymezení organizačních předpokladů je však
nutno zohlednit i jiná ustanovení mimo ZPKT, konkrétně § 21 zákona č. 253/2008 Sb.,
označovaného jako zákon proti praní špinavých peněz, který se zabývá systémem vnitřních
zásad ke zmírňování, předcházení a řízení rizik legalizace výnosů z trestné činnosti.95
3.1.1.6. Vedoucí osoba, kvalifikovaná účast a úzké propojení
Ohledně vedoucí osoby, kvalifikované účasti a úzkého propojení již bylo vše
podstatné vysvětleno v souvislosti s ORT, a to s jedinou výjimkou – obchodník s CP musí
mít, na rozdíl od organizátora, ze zákona alespoň 2 vedoucí osoby. Podmínky minimálního
věku 18 let, plné svéprávnosti, absence překážky provozování živnosti, důvěryhodnosti,
odborné způsobilosti a vhodnosti z hlediska řádného a obezřetného poskytování IS tak bude
ČNB zkoumat (za účelem udělení souhlasu s výkonem funkce) také u vedoucí osoby OCP
(§ 10 odst. 2 ZPKT). Stejně tak bude zkoumán fakt, zda kvalifikovaná účast osoby
neohrožuje řádné a obezřetné poskytování IS, zda osoby jsou samy důvěryhodné a zda nově
vzniklé podnikatelské uskupení nebude mít negativní vliv na výkon dohledu nad OCP (§ 10d
odst. 6 ZPKT).
3.1.1.7. Žádost o povolení k činnosti
Také žádost o povolení k činnosti OCP lze podat k ČNB pouze na předepsaném
tiskopise, jehož vzor je stejný se vzorem pro ORT (vyhláška 233/2009 Sb., příloha č. 2.).
Stejně tak je stejná výše správního poplatku (100 000 Kč96). Žádosti ORT a OCP se tak
budou odlišovat pouze v povinných přílohách (§ 4 a v § 8 vyhlášky).

95

HUSTÁK, Z. a kol. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu: komentář. V Praze: C. H. Beck, 2012. Beckova
edice komentované zákony. s 103-104. ISBN 978-80-7400-433-9
96
bod 2 písm. b) položky 65 sazebníku dle ZSP
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3.1.2. Pravidla obezřetného poskytování investičních služeb
Vedle zákonných podmínek pro udělení licence tvoří jádro regulace OCP pravidla
obezřetného poskytování investičních služeb a pravidla jednání se zákazníky (viz bod 3.1.4).
Hlavním východiskem jejich právní úpravy je snaha o omezení rizika podnikatelské činnosti
OCP, vytyčení podmínek pro její řádný a stabilní výkon, jakož i snaha o zajištění
transparentnosti a odpovídající ochrany investorů.97 S ohledem na ZPKT lze vymezit tři
(dále členěné) oblasti.
3.1.2.1. Řídící a kontrolní systém
Řídící a kontrolní systém (dále také jen ŘKS) lze definovat jako „strukturovaný
právní institut, jehož věcným obsahem je nastavení vnitřní organizační struktury, vnitřních
procesů, toků informací a rozhodovacích pravomocí, které má mít dostatečné kvalitativní
a kvantitativní parametry …“98. Konkrétněji jeho dílčí části (které samy podléhají vnitřnímu
členění) vymezuje §12a ZPKT a prováděcí ust. § 8 a násl. ObezV:
a)
b)
c)
d)

Organizační předpoklady a předpoklady řádné správy a řízení společnosti
Systém řízení rizik
Pravidla vnitřní kontroly
Opatření k zajištění důvěryhodnosti a odborné způsobilosti členů orgánů
a orgánů jako celku

K písm. a) lze říci toliko, že se jedná o principy tzv. corporate governance, které
zahrnují zásady a postupy řízení mající za cíl funkčnost a efektivnost celého managementu
společnosti (a to včetně vnitřního toku informací a vymezení povinností vedoucích osob).
Dále tato část ŘKS zahrnuje určení organizační struktury (přesné rozdělení pravomocí mezi
dozorčí a výkonný orgán, organizační zajištění výkonu tzv. primárních organizačních útvarů
– vnitřní audit, řízení rizik, a tzv. compliance99), administrativní a účetní postupy (tj. pravidla
účtování, pracovněprávní vnitřní předpisy) a v neposlední řadě systém odměňování jak
řadových zaměstnanců, tak členů orgánů.100,101

97

HUSTÁK, Z, SMUTNÝ, A. Investiční služby a nástroje po rekodifikaci. 1. vydání. V Praze: C. H. Beck,
2016. Právní praxe. s. 173. ISBN 978-80-7400-533-6.
98
Ibid, s. 174.
99
Jedná se o hodnocení shody vnitřních předpisů týkající se fungování OCP se ZPKT, jinými právními
předpisy a pravidly organizátora regulovaného trhu. Osoba provádějící compliance bývá označována za
souladce.
100
HUSTÁK, Z, SMUTNÝ, A. Investiční služby a nástroje po rekodifikaci. 1. vydání. V Praze: C. H. Beck,
2016. Právní praxe. s. 175. ISBN 978-80-7400-533-6.
101
HUSTÁK, Z. a kol. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu: komentář. V Praze: C. H. Beck, 2012. Beckova
edice komentované zákony. s. 165-167. ISBN 978-80-7400-433-9.
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Také písm. b) lze dle § 12a odst. 1 písm. b) ZPKT vnitřně rozčlenit na několik dílčích
prvků – pravidla přístupu OCP k rizikům; způsob jejich identifikace, vyhodnocování,
výpočtu a ohlašování a konečně také postupy k předcházení a minimalizaci rizik. Rizikem
se zde rozumí jakékoliv riziko vyplývající z činnosti OCP (tj. komerční, tržní, kurzové,
měnové, úvěrové, operační atd.). Identifikace konkrétních rizik, včetně uvedení, v jakých
souvislostech vznikají, je vyžadována na základě § 29 ObezV. Byť to právní předpisy
explicitně nevyžadují, risk management by měl být vykonáván nezávislou osobou – jeho
výkon například členem dozorčího či výkonného orgánu by mohl dát vzniku potenciálnímu
střetu zájmů.102
Systém vnitřní kontroly – písm. c) – zahrnuje kontrolní mechanismy týkající se
compliance (kontrola ex ante), vnitřního auditu (nezávislá objektivní kontrola ex post),
zpracování a evidence informací (zejména kvalitní informační systém) a tzv. outsourcingu.
Posledním zmíněným se rozumí kontrola činnosti vykonávaných pomocí investičních
zprostředkovatelů, vázaných zástupců a dalších třetích osob.103 Je důležité zdůraznit, že
podle § 12 odst. 1 ObezV samotný outsourcing nemá vliv na odpovědnost povinné osoby
(zde OCP) za řádné poskytování IS a že podle § 12d ZPKT nesmí mít outsourcing za
následek snížení možnosti ČNB vykonávat dohled nad významnou (tou není např. právní
poradenství či vzdělávání zaměstnanců) outsourcovanou provozní činností OCP.
Poslední prvek ŘKS se zabývá personálním obsazením jednotlivých orgánů
a stanovením minimálních požadavků na jejich odborné znalosti, zkušenosti, bezúhonnost
a profesní integritu, přičemž jsou hodnoceni jak sami členové, tak orgán jako celek. K tomu
v praxi slouží dle § 18 odst. 1 písm. c) ObezV strategie řízení lidských zdrojů.104
3.1.2.2. Postupy pro zjišťování a řízení střetu zájmů
Druhou oblastí obezřetného poskytování IS je úprava střetu zájmů, který je možno
chápat jako konkrétní situaci, kdy řádný výkon jedné činnosti je, z různých důvodů,
v rozporu s řádným výkonem jiné činnosti. ZPKT k tomu v § 12 písm. b) upřesňuje čtyři
skupiny vztahů, mezi kterými by střet mohl vzniknout:
a) mezi OCP (zejména skrz vedoucí osoby, vázané zástupce, zaměstnance)
a zákazníky (či potenciálními zákazníky),

102
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b) mezi osobami, které jsou součástí stejného podnikatelského uskupení jako OCP
(tj. např. osoby ovládající či ovládané OCP) a zákazníky,
c) mezi (potenciálními) zákazníky navzájem a
d) mezi investičními zprostředkovateli OCP a jejich zákazníky.
Zákonná úprava zdůrazňuje princip prevence – přijatá opatření musí tedy v prvé řadě
zabraňovat vzniku střetu zájmů, nicméně nepočítá se stoprocentní úspěšností takových
opatření. Pokud tedy střet zájmů vznikne, je nutné přistoupit k minimalizaci jeho negativních
dopadů.105
3.1.2.3. Opatření proti zneužívání trhu
Třetí součást pravidel obezřetného poskytování IS ukládá OCP povinnost zavést
a udržovat opatření ke dvěma základním účelům:
a) k ochraně vnitřních informací a
b) k předcházení manipulaci s trhem.
Právní úprava ochrany vnitřních informací, konkrétně § 124 a násl. ZPKT, má jeden
základní cíl – preventivně zabránit využívání těchto informací při obchodování na
regulovaném trhu (tzv. insider trading), jelikož takové jednání může v konečném důsledku
negativně ovlivnit fungování celého trhu. Sám pojem vnitřní informace je poměrně široce
vymezen v § 124 odst. 1 ZPKT jako přesná (tj. dostatečně specifická) informace, která se
přímo nebo nepřímo týká skutečností významných pro kurz či jinou cenu příslušného aktiva,
a která není veřejně známá, přičemž její zveřejnění by mohlo být zásadním kurzotvorným
faktorem. Zákon demonstrativně uvádí ony významné skutečnosti, kterých se může
informace týkat – finanční nástroje106, jejich emitenti či různé deriváty (kde podkladovým
aktivem je finanční nástroj).
Podle § 124 odst. 4 ZPKT musí být ve vztahu k vnitřním informacím obecně
dodrženy tři základní pravidla: zákaz přímého či nepřímého nabytí či zcizení finančního
nástroje (ke kterému se vnitřní informace vztahuje), zákaz činit doporučení k prodeji či
nákupu takového nástroje třetí osobě a povinnost mlčenlivosti včetně zamezení přístupu
neoprávněným osobám. Obchodník s CP má nad tyto obecné povinnosti i povinnost přijmout
další mechanismy k ochraně vnitřních informací. Mezi ty nejdůležitější patří vedení
seznamu (tzv. restricted list) obchodovaných investičních nástrojů nebo jejich emitentů,
o kterých se OCP dozvěděl určitou vnitřní informaci – součástí seznamu je také obsah této
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informace.107 V neposlední řadě má OCP dle § 124 odst. 5 ZPKT také informační povinnost
k ČNB v případě důvodného podezření o právem reprobovaném využití vnitřní informace
při obchodování, přičemž o tomto oznámení ČNB má povinnost zachovávat mlčenlivost –
nedodržení jedné z těchto povinností povinnosti je přestupkem dle § 165 odst. 2 písm. a),
resp. písm. b) ZPKT.
Zneužívat trh lze také prostřednictvím manipulace, kterou zákon chápe v § 126
odst. 1 ZPKT jako jednání způsobilé „a) zkreslit představu účastníků kapitálového trhu
o hodnotě, nabídce nebo poptávce finančního nástroje, nebo b) jiným způsobem zkreslit kurz
finančního nástroje.“ Z dikce zákona plyne, že úprava je vedena se stejným záměrem –
preventivně zabránit určitému jednání, které může zkreslit vnímání aktuální situace na trhu.
Stejně jako u vnitřní informace tak není důležité, zdali negativní konsekvence skutečně
nastaly nebo nikoliv. Na druhou stran, u vnitřních informacích je vyžadován významný vliv
na kurz finančního nástroje, kdežto skutková podstata manipulativního jednání počítá jen se
zkreslením (bez specifikace jeho požadované intenzity). Navíc manipulativní jednání není
zakázáno jen s ohledem na ovlivnění kurzu, ale i na jiné tržní charakteristiky finančního
instrumentu. Příkladem manipulativního jednání mohou být typicky spárované nákupní a
prodejní pokyny ohledně stejného objemu a ceny aktiva, které jsou do systému zadány ve
stejný čas různými osobami jednajícími ve vzájemném srozumění.108
Co se týče opatření, která je OCP povinen přijmout k zabránění manipulativnímu
jednání, lze zmínit např. monitorování a vyhodnocování pokynů zákazníků s ohledem na
jejich možnou manipulativní kapacitu. Negativní závěr takového vyhodnocení by měl vést
k nerealizaci zadaného pokynu a informování zadávajícího zákazníka.109 Informační
povinnost OCP je zde analogická k úpravě týkající se vnitřních informací.

3.1.3. Požadavky na kapitál a velké expozice
Požadavky na kapitálovou přiměřenost a angažovanost (velké expozice) bývají
v odborné literatuře často uváděny jako součást pravidel obezřetnosti podnikání OCP, což
potvrzuje také umístnění některých pravidel týkajících se kapitálové přiměřenosti ve
vyhlášce ObezV. Pomocí systematického výkladu ZPKT lze však vyvodit, že je zákon uvádí
mimo strukturu obezřetnostních opatření, a proto budou rozebrány samostatně.
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3.1.3.1. Kapitálová přiměřenost
Kapitálovou přiměřeností se rozumí povinnost držet kapitál v takové výši, struktuře
a rozložení, které jsou potřebné ke krytí rizik vyskytujících se při výkonu činnosti OCP
(cílem je tedy zajistit dostatečnou finanční stabilitu). Základní právní pramen představuje
nařízení CRR110, které upravuje přesný postup pro výpočet požadované výše kapitálu.
Kvantifikace je založena na povinnosti bankovních i nebankovních OCP neustále splňovat
tři požadavky:
a) poměr kmenového kapitálu tier 1 ve výši 4,5 % rizikové expozice,
b) poměr kapitálu tier 1 ve výši 6 % rizikové expozice a
c) celkový kapitálový poměr (tj. celkový kapitál instituce k celkovému objemu
rizikové expozice) ve výši 8 %.111
Z těchto základních požadavků je zřejmé, že CRR pracuje s různými složkami
celkového kapitálu. Základ představuje kmenový kapitál tier 1, který je dle čl. 26 CRR
tvořen počátečním kapitálem (viz výše) zvýšeným o rezervní fondy, které lze okamžitě a bez
omezení využít na pokrytí rizik nebo úhradu ztrát. Souhrn těchto položek však dále podléhá
regulatorním úpravám a odpočtům dle čl. 32 až čl. 36 CRR. Druhá složka, označovaná
vedlejší kapitál tier 1, je tvořena kapitálovými nástroji splňujícími vyčerpávající podmínky
čl. 52 CRR a jejich emisním ážiem, přičemž tento součet opět podléhá odpočtům dle čl. 56
CRR. První a druhá složka se souhrnně označují kapitál tier 1. Třetí složka, zvaná kapitál
tier 2, následně tvoří podřízené půjčky a jiné dluhové nástroje, opět upravené o regulatorní
odpočty v čl. 66 CRR.
Ke stanovení rizikové expozice se využívá tzv. kapitálových požadavků, což je
relativní hodnota závislá na míře podstupovaných rizik.112 Kapitálové požadavky jsou
v nařízení stanoveny pro jednotlivé typy rizik – úvěrové, operační, tržní, poziční, měnové,
vypořádací, riziko úvěrové úpravy v ocenění. Celkový objem rizikové expozice nicméně
není prostým součtem dílčích expozicí pro jednotlivá rizika, ale podléhá opět určitým
úpravám a výjimkám dle čl. 92 odst. 3 CRR.
V případě úvěrového rizika existují dvě metody jejich stanovení – metoda
standardizovaná nebo metoda založená na interním ratingu.113 První jmenovaná vychází
z rizikových vah stanovených externími ratingovými agenturami, ale pouze v případech, ve
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kterých to CRR umožňuje, v těch ostatních jsou váhy stanoveny přímo v nařízení (čl. 144
a násl. CRR) Podstatou druhé metody je, že kvantifikace úvěrového rizika využívá interních
výpočtů obchodníka s CP (a nikoliv externích agentur či CRR), avšak její použití je
navázáno na povolení ČNB dle čl. 143 CRR, přičemž nařízení stanovuje poměrně rozsáhlé
předpoklady pro jeho udělení. Lze uvést např. spolehlivost a jednotnost interních systémů
pro vyhodnocování příslušných rizikových expozic, popř. předchozí zkušenosti s použitím
tohoto postupu podle čl. 145 CRR.
Také kapitálové požadavky k operačnímu riziku lze určit několika metodami.
Zůstávají metody standardizovaného přístupu a interních modelů, vedle nich však figuruje
metoda základního ukazatele, která dle čl. 315 CRR kvantifikuje kapitálový požadavek jako
15 % tříletého průměru tzv. relevantního ukazatele, kterým je dle čl. 316 CRR souhrn
různých druhů výnosů a nákladů (týkající se úroků, akcií, provizí, finančních operací atd.)
Nad rámec tří základních kapitálových požadavků je v ZPKT114 stanovena dodatečná
povinnost pro systémově významné OCP115, a to v podobně tvorby kombinované kapitálové
rezervy (dále také jen „KKR“). Podstatou je povinnost udržovat kmenový kapitál tier 1 na
úrovni KKR, bez ohledu na čl. 92 CRR (tedy bez ohledu na ony tři základní požadavky).
Pokud tomu tak není, tj. pokud kmenový kapitál tier 1 klesne do pásma čerpání KKR, je
OCP ex lege omezen při rozdělování zisku po zdanění a povinen do 5 pracovních dnů
vypracovat a předložit ČNB ke schválení plán na obnovení kapitálu. KKR je dle § 9aj odst.
2 ZPKT tvořena:
a)
b)
c)
d)
e)

bezpečnostní kapitálovou rezervou
proticyklickou kapitálovou rezervou,
kapitálovou rezervou ke krytí systémového rizika,
kapitálovou rezervou pro globální systémově významnou instituci,
kapitálovou rezervou pro jinou systémově významnou instituci.
Sazba bezpečnostní kapitálové rezervy je podle § 9ak ZPKT stanovena na 2,5 %

celkového objemu rizikové expozice, přičemž důvodová zpráva k novele ZPKT zavádějící
KKR116 uvádí, že tato relativně vysoká sazba tvoří zásadní prvek odolnosti bankovního
sektoru vůči rizikům přenášejícím se do ČR ze zahraničí, tedy i odolnost některých
obchodníků s CP.
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Určování výše proticyklické rezervy představuje makroobezřetnostní nástroj ČNB,
který by měl reagovat na aktuální situaci na trhu s ohledem na finanční cyklus. ZPKT v § 9al
odst. 4 definuje pouze pásmo, ve kterém se konečná sazba má pohybovat a to od 0 % do 2,5
% celkového objemu rizikové expozice. ČNB je povinna vyhodnocovat aktuální tržní vývoj
a případně upravovat sazbu proticyklické rezervy každé čtvrtletí (§ 9al odst. 1 ZPKT).
V případě umístění ekonomiky v růstové fázi cyklu (která je spojena s růstem objemu
poskytnutých úvěrů), by mělo dojít ke zvýšení sazby117, a tím k držení většího objemu
kapitálu finančními institucemi. Naopak v recesi je nutné rezervu snižovat, čímž dojde
k čerpání dosud nevyužitých finančních prostředků ke krytí případných ztrát (proto se
kapitálovým rezervám přezdívá kapitálový polštář).118
Podobně stanovuje ČNB také výši kapitálové rezervy pro krytí systémového rizika,
jejímž účelem je „potlačovat systémové riziko plynoucí z potenciální destabilizace
příslušných bank“119. ČNB je povinna vyhodnocovat kritéria pro určení sazby každé dva
roky a dodržet její minimum ve výši 1 % (minimální jednotka je 0,5 p. b.) V současnosti je
tato rezerva stanovena pro čtyři největší banky na českém trhu (viz Tabulka 1) – všechny
jsou zároveň systémově významným OCP (§ 9ao odst. 2 ZPKT).
Tabulka 3: Kapitálová rezerva pro krytí systémového rizika
Instituce

Sazba od 1. 1. 2017

Česká spořitelna, a.s.

3,0 %

Československá obchodní banka, a.s.

3,0 %

Komerční banka, a.s.

3,0 %

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

2,0 %

Raiffeisenbank, a.s.

1,0 %

Zdroj: Kapitálová rezerva ke krytí systémového rizika. ČNB. [online]. [cit. 16. 10. 2017]. Dostupné z:
https://www.cnb.cz/cs/financni_stabilita/makroobezretnostni_politika/kapitalova_rezerva_ke_kryti_systemov
eho_rizika/index.html

Poslední dvě kapitálové rezervy pro globální systémově významnou instituci nebo
pro jinou systémově významnou instituci jsou taktéž v diskreci ČNB. Ta je povinna vést
seznam institucí zařazených do daných skupin a případně stanovit sazby, a to v intervalu od
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1 % do 3,5 % u globální a do 2 % celkového objemu rizikové expozice u jiné systémově
významné instituce (§ 9ar a § 9as ZPKT). V současnosti ČNB nevyužila této možnosti ani
u jedné skupiny, jelikož tento dodatečný kapitálový požadavek nepovažuje za nutný.120
3.1.3.2. Kapitálová angažovanost
Limity velkých expozic neboli pravidla kapitálové angažovanosti stanovují
maximální výši aktiv a podrozvahových položek, které OCP vykazuje vůči jedné osobě či
ekonomicky spjaté skupině osob121. Jejich účel je jednoduchý – dosáhnout dostatečné
diverzifikace činnosti OCP, aby nedošlo v důsledku úpadku jedné osoby k úpadku
samotného obchodníka. CRR v čl. 395 stanovuje maximální povolenou expozici v hodnotě
25 % použitelného kapitálu.122

3.1.4. Pravidla jednání se zákazníky
Pravidla jednání OCP se zákazníky jsou předmětem § 15 až § 15r ZPKT a jsou to
právě tato ustanovení, která poskytují základní ochranu zákazníkům (investorům). Z osobní
působnosti pravidel jsou vyňaty obchody mezi účastníky evropského regulovaného trhu
nebo MOS provozovaného osobou se sídlem v EU. Obecné východisko způsobu jednání
představuje § 15 odst. 1 ZPKT. Zde je uvedena tzv. malá generální klauzule odborné péče123,
jejíž obsahem je povinnost jednat „kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a v nejlepším zájmu
zákazníků“. Charakter generální klauzule má proto, že porušení jakékoliv povinnosti
stanovené v § 15 až § 15r ZPKT je zároveň porušením této odborné péče.124 Jako malá je
pak označována kvůli specifickému vztahu k obecné generální klauzuli obsažené v § 11a
ZPKT, kde je odborná péče vztažena na celkové poskytování IS. Nedodržení této obecné
povinnosti je přestupkem dle § 157 odst. 2 písm. b) ZPKT, za který hrozí pokuta až 20 mil.
Kč. Úprava odborné péče je v podstatě také ochranou proti tzv. churningu, což je
mezinárodní označení pro neetické nadměrné obchodování s cílem maximalizovat zisky
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z poplatků z realizovaných obchodů, kterým se zaobírala již Komise pro cenné papíry ve
svém stanovisku z roku 2006.125
Obecně je také zakázáno přijmutí, nabídnutí či poskytnutí tzv. pobídky, kterou se
rozumí jakýkoliv poplatek, odměna nebo jiná nepeněžitá výhoda, avšak toliko pouze ta, která
by mohla vést k porušení odborné péče (§ 15 odst. 3 ZPKT). Na druhou stranu, tento zákaz
není absolutní. Vyhláška č. 303/2010 Sb. o podrobnější úpravě některých pravidel při
poskytování investičních služeb (dále jen „PravIS“) stanovuje podmínky jejich přípustnosti
v § 15. Pobídka je přípustná, pokud je hrazena zákazníkem (typicky poplatky za
obchodování), za něj (tj. jeho jménem a jeho zástupcem) nebo je mu vyplácena. V okamžiku,
kdy ve vztahu figuruje třetí strana (tj. pobídka je jí nebo pro ni hrazena nebo třetí stranou
poskytována), musí být splněny tři dodatečné podmínky. První představuje kvalifikované –
jasné, srozumitelné, úplné – informovaní zákazníka o výši či způsobu jejího výpočtu126.
Zadruhé musí pobídka kvalitativně zlepšovat poskytnuté služby (různé distribuční služby)
a zatřetí neporušuje povinnost OCP jednat v nejlepším zájmu zákazníka (§ 15 odst. 1
PravIS).
3.1.4.1. Kategorizace zákazníků
Pro rozsah pravidel pro jednání se zákazníky je klíčové, zdali se jedná o zákazníka
profesionálního nebo neprofesionálního (zbytková kategorie). Taxativní výčet těch
profesionálních uvádí § 2a odst. 1 ZPKT – např. banka, OCP, spořitelní a úvěrní družstvo,
pojišťovna, investiční či penzijní společnost, ČNB a další. Avšak i tito zákazníci mohou být
neprofesionální, pokud se na to s OCP dohodnout ve vztahu ke konkrétním IS či investičním
nástrojům, popř. pokud obchodník zákazníka na jeho vlastní žádost informuje, že jej za
profesionálního nepovažuje (§ 2a odst. 1, odst. 2 ZPKT). Neprofesionálním zákazníkům je
poskytována ochrana v plném rozsahu, jelikož nemají odborné znalosti a zkušenosti
s regulovanými trhy. Omezenost rozsahu u profesionálních zákazníků je odvislá od
konkrétních IS, které jsou v daném případě poskytovány. Pokud se totiž jedná o poskytnutí
IS podle § 4 odst. 2 písm. a), b) nebo c) ZPKT, pravidla jednání se nebudou na obchodní
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Komise pro cenné papíry. Stanovisko č. STAN/1/2006 ze dne 8. 2. 2006. Churning. ČNB. [online].
[cit. 16. 10. 2017]. Dostupné z:
https://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/legislativni_zakladna/archiv_
KCP/download/get_dms_file347.pdf
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Postačující je také jen souhrnný popis hlavních prvků pobídky, avšak pokud o to zákazník požádá, musí
OCP sdělit podrobnosti – viz § 15 odst. 3 PravIS.
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vztah aplikovat vůbec – pro tyto situace se, byť ne dle dikce zákona, využívá označení
profesionální zákazník v postavení způsobilé protistrany.127
3.1.4.2. Komunikace se zákazníky
Jednou ze součástí pravidel jednání je úprava komunikace mezi oběma stranami. Ve
všech jejích formách je obchodníkovi dle § 15a ZPKT zakázáno komunikovat
prostřednictvím nejasné, nepravdivé, zavádějící nebo klamavé informace. Klamavost je
jediným z uvedených atributů, který zákon sám definuje [v § 2 odst. 1 písm. g) ZPKT],
přičemž se jedná o „klasický“ přístup, který lze nalézt i v právní úpravě klamavé reklamy
v rámci nekalosoutěžního práva. Klamavá je obecně informace, která je schopna vyvolat
klamnou představu, a to i pokud je pravdivá, pokud může vzhledem k okolnostem svého
použití uvést v omyl. Klamavost jako taková nemusí mít původ pouze v použitých výrazech
a jazyku, ale třeba ve struktuře a formě sdělení či v druhu vybraného komunikačního
kanálu.128 Stejně tak je třeba při hodnocení klamavosti přihlížet ke skutečnosti, jak je sdělení
vnímáno jeho adresátem, přičemž § 15e ZPKT předpokládá průměrnou intelektuální úrovni,
obezřetnost a rozpoznávací schopnosti takového zákazníka.
Další požadavky na komunikovaný obsah stanovuje § 15a odst. 2 a odst. 3 ZPKT,
avšak pouze pokud jde o vztah k neprofesionálnímu zákazníkovi – kromě jednoznačné
identifikace OCP lze upozornit především na nezastírající, nezlehčující či nezamlčující
povahu komunikace. Ust. § 17 PravIS k tomu navíc konstruuje jak formální, tak věcné
podmínky, za nichž je možné v komunikačních sděleních srovnávat různé IS, odkazovat na
minulou výnosnost konkrétních investičních nástrojů či odhadovat tu budoucí.129
3.1.4.3. Informování zákazníků
Z důvodu transparentnosti trhu je dle § 15d odst. 1 ZPKT OCP povinen informovat
zákazníka ve stanovené lhůtě o zákonem stanovených skutečnostech (taxativní výčet).130
OCP je není povinen poskytnout v listinné podobě přímo, např. jako součást smluvní
dokumentace, ale postačí pouhý odkaz na jiný nosič informací (např. webové stránky), za
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HUSTÁK, Z, SMUTNÝ, A. Investiční služby a nástroje po rekodifikaci. 1. vydání. V Praze: C. H. Beck,
2016. Právní praxe. s. 187. ISBN 978-80-7400-533-6.
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Např. odkaz na minulý výnos nesmí být nejvýraznějším prvkem komunikace, jeho součástí musí být zřetelné
upozornění o jeho minulém charakteru, včetně referenčního období, a o jeho omezené spolehlivosti pro
budoucí prognózy. Budoucí výkonnost naopak nesmí vycházet ze simulace výnosnosti v minulosti, ale
z rozumných předpokladů učiněných na základě objektivních údajů – viz § 17 odst. 2, odst. 4 PravIS.
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Je o základní fakta jako údaje o OCP, IS, investičních nástrojích, možných rizicích, obsahu závazku atd.,
konkrétní specifikace jejich obsahu lze nalézt v § 19 a § 20 PravIS.
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předpokladu, že jsou dodrženy podmínky §15e psím b) bodu 1, 2 ZPKT (zejména možnost
uchování a šíření v nezměněné podobě, přiměřenost zavedené praxi a udělení souhlasu
zákazníka s takovým odkazem). Stanovená lhůta pro poskytnutí informací je „zpřesněna“ v
§ 24 odst. 2 PravIS ve vztahu k neprofesionálním zákazníkům souslovím „v dostatečném
časovém předstihu“ před poskytnutím investiční služby, resp. před uzavřením smlouvy pro
údaje o obsahu závazku. Dostatečný časový předstih dále PravIS nedefinuje, při jeho
výkladu by však mělo být přihlíženo k naléhavosti situace, objektivně potřebné době pro
pochopení poskytnutých informací, povaze právního vztahu či k zákazníkovým
zkušenostem.131 Pro neprofesionální zákazníky zákonná lhůta stanovení není.
3.1.4.4. Provádění pokynů za nejlepších podmínek
Posledním, zde zmíněným prvkem pravidel jednání je dle § 15l ZPKT provádění
pokynů zákazníka za nejlepších podmínek s přihlédnutím ke kategorizaci zákazníka, povaze
investičního nástroje, k jeho aktuální tržní ceně, objemu, rychlosti a pravděpodobnosti
realizace pokynu. Od této povinnosti je možno se odchýlit jen v mezích vyplývajících
z instrukcí zákazníka. Účelem těchto ustanovení nicméně není uskutečnit pokyn za
absolutně nejlepších podmínek, ale stanovit příslušná pravidla pro provádění pokynů, jejich
zákonný minimální obsah konstruuje § 15l odst. 3 ZPKT.132 S těmito pravidly nicméně musí
zákazník dle § 28 písm. a) PravIS souhlasit.

3.1.5. Další povinnosti obchodníka s cennými papíry
Na tomto místě se opět dostáváme do té části právní úpravy OCP, která je do jisté
míry podobná úpravě ORT. Vzhledem k faktu, že jádro regulace OCP tvoří doposud uvedená
pravidla, budou již následující povinnosti zmíněny pouze okrajově, především k zachování
systematiky jednotlivých kapitol diplomové práce.
Také obchodník s CP musí dle § 6a ZPKT pro výkon další podnikatelské činnosti
podstoupit její registraci u ČNB. Mírnou odlišnost lze spatřovat v demonstrativním výčtu
možného předmětu dalšího podnikání OCP – např. pronájem bezpečnostních schránek či
směnárenská činnost. Podstata zůstává však stejná. Identickou úpravu lze nalézt také
v ustanoveních týkajících se přeměny OCP, jakož i u dispozic se závodem.
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Ani informační povinnosti obchodníka s CP se příliš neliší od těch u ORT. Jejich
dílčím prvkem je podle § 15t ZPKT systém hlášení obchodů, který spočívá v každodenním
vyrozumívání ČNB o uzavřených obchodech na burze. Účelem tohoto mechanismu je
především zajišťovat transparentnost trhu. ORT tuto povinnost má taktéž, byť pouze na
základě InfoV, avšak v jeho hlášeních nemusí být specifikován konkrétní OCP, jehož
prostřednictvím byl daný obchod uzavřen. Na druhou stranu, ZPKT dovoluje, aby OCP svoji
povinnost hlášení přenesl (typicky na smluvním základě) na ORT, popřípadě provozovatele
MOS. V takovém případě je ORT povinen ve svém vlastním hlášení daného OCP označit.133
Povinnost předložit ČNB výroční zprávu do 4 měsíců po skončení účetního období
podle § 16 ZPKT je shodná s úpravou ORT. To však není jediný výkaz, který je OCP
povinen ČNB poskytovat – ty ostatní totiž upravuje vyhláška č. 427/2013 Sb., o předkládání
výkazů obchodníky s cennými papíry České národní bance (dále jen „VýOCP“). Dle § 4
odst. 1 VýOCP musí OCP do 23 dnů po skončení kalendářního měsíce předložit 4 výkazy134
o své obchodní činnosti. Dále do 21 (resp. do 20 dnů pro banky) po skončení kalendářního
měsíce další 3 výkazy, které by se souhrnně daly nazvat výkazy o stavech v majetku
zákazníků135. A konečně, do 30 dnů po skončení kalendářního čtvrtletí je třeba předložit
typické účetní výkazy.136
Poslední povinností, která bude zmíněna a která existuje čistě u OCP je povinnost
vést deník dle § 13 ZPKT. Deníkem je chápána elektronická evidence veškerých přijatých
pokynů, ať už ke koupi, prodeji či k jinému převodu investičních nástrojů, a to včetně
evidence realizovaných obchodů provedených na základě těchto pokynů a obchodů
uzavřených na vlastní účet OCP. Vyhláška ČNB č. 231/2009 Sb. dále stanoví požadavky na
elektronický informační systém, jehož součástí deník je, a v příloze č. 1 pak jeho podrobné
obsahové náležitosti.

3.2. PRÁVNÍ STAV PO NOVELIZACI ZÁKONEM Č. 204/2017 SB.
První změna, kterou úprava OCP projde, se nachází hned v § 5 ZPKT. Podobně jako
u ORT je zde akcentován fakt, že pro status OCP postačí oprávnění k činnosti, nikoliv její
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faktický výkon. Nově tedy bude obchodník v § 5 ZPKT definován jako „právnická osoba,
která je na základě povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry uděleného Českou
národní bankou oprávněna poskytovat hlavní investiční služby.“

3.2.1. Zákonné podmínky pro udělení licence
Při komparaci současného a novelizovaného § 6 odst. 1 ZPKT lze dojít k závěru, že
většina změn je spíše upřesněním stávajícího znění. Stejně jako u ORT je explicitně
zakotvena možnost žádat o udělení povolení k výkonu činnosti pro již sice založenou,
nikoliv však vzniklou právnickou osobu prostřednictvím jejího zakladatele – s tím souvisí
také explicitní výjimka neposuzování důvěryhodnosti u takové osoby. K určitému zpřesnění
došlo také u požadavku předložení plánu obchodní činnosti, kdy novelizované písm. g)
vymezuje ve třech bodech minimální zákonné kvalitativní požadavky na jeho obsah, který
nicméně doteď dovozovala jurisprudence a úřední sdělení ČNB – promítnutí do zákonné
právní formy je však výsledkem transpozice čl. 7 odst. 2 MiFID II.137
Také zde je koncepce vedoucí osoby nahrazena vedoucím orgánem, pro který tedy
platí vše, co bylo řečeno pro vedoucí orgán ORT. Opuštěn je taktéž požadavek na úplné
splacení základního kapitálu, přičemž důvodová zpráva jako důvod uvádí existenci stejného
požadavku v přímo použitelném nařízení CRR.138 Jedinou úplnou novinkou v § 6 odst. 1
ZPKT tak představuje písm. l), které je však pouhou reakcí na zavedení organizovaného
obchodního systému jako nové obchodní platformy.

3.2.2. Pravidla obezřetného poskytování investičních služeb
V oblasti pravidel obezřetného podnikání došlo novelou také k několika významným
změnám. Zaprvé ZPKT již v § 12 nevymezuje čtyři základní oblasti těchto pravidel, naopak
zmiňuje pouze jednu z nich – řídící a kontrolní systém – čímž se ŘKS stává páteří řádného
a obezřetného podnikání OCP. V novelizovaném §12a ZPKT zůstávají vymezeny základní
součásti ŘKS a oproti původnímu znění se může zdát, že došlo k jeho značnému rozšíření,
nicméně podrobnější analýza naznačuje, že z hlediska praktického k žádným zásadním
změnám nedochází. Spíše se jedná o přesun stávajících povinností z jiných ustanovení,
především pak z § 12b ZPKT. Navíc je do ŘKS zahrnuta původně samostatná oblast pravidel
137
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obezřetného podnikání – postupy pro zjišťování a řízení střetu zájmů – přičemž nově je OCP
povinen nejen případné střety zájmů zjišťovat a řídit, ale také je oznamovat.
Poslední dvě oblasti pravidel obezřetnosti (se souhrnným názvem opatření proti
zneužívání trhu) již po novele nebudou předmětem úpravy ZPKT. To však neznamená, že
byly z našeho právního řádu odstraněny. Jejich úprava byla totiž harmonizována na úrovni
EU, konkrétně v přímo použitelném nařízení MAR – novelizovaný § 124 ZPKT tak obsahuje
pouze odkaz na toto nařízení, přičemž § 125 a § 126 týkající se manipulace s trhem byly
zrušeny. Nutno podotknout, že tato změna je jednou z toho mála novinek, které nabyly
účinnosti již od 13. 8. 2017, jelikož tehdy nabylo účinnosti nařízení MAR.
Po analýze rozdílů MAR a původní národní úpravy lze konstatovat, že MAR
nepřináší ani v jedné z oblastí žádné revoluční změny. Ve svém čl. 7 MAR vymezuje různé
typy vnitřních informací, v souvislosti s cennými papíry je však relevantní pouze ta
v písm. a), resp. d), jejíž vymezení je shodné s původní legální definicí vnitřní informace v
§ 124 odst. 1, resp. odst. 2 ZPKT (viz výše). Jako pozitivum lze hodnotit fakt, že nařízení
samo jednotlivé pojmy použité v definici upřesňuje a vykládá139, čímž poskytuje orgánům
dohledu výchozí kritéria pro hodnocení vnitřních informací. Podstata nakládání s vnitřními
informacemi zůstává stejná. O zakázaný insider trading jde tehdy, když osoba disponující
vnitřní informací (tj. zasvěcená osoba) ji určitým způsobem využije pro nákup či prodej
finančních nástrojů s ní spojených, ať už na účet vlastní nebo cizí, přímo nebo nepřímo (čl.
8 odst. 1 MAR). Stejně tak je dle čl. 14 MAR zakázáno nedovolené zveřejnění vnitřní
informace a navádění či doporučování zasvěcené osoby, aby insider trading prováděla.
V případě vymezení manipulace s trhem je MAR mnohem podrobnější, protože
vymezuje výčet konkrétnějších situací, které se týkají buď uzavírání obchodů či zadávání
obchodních pokynů, nebo šíření informací prostřednictvím masových médií, anebo
předávání nepravdivých či zavádějících informací ve vztahu k referenční sazbě (čl. 12 odst.
1, odst. 2 MAR). Vedle toho MAR ve své příloze 1 konstruuje demonstrativní výčet
ukazatelů pro účely odhalování a vyhodnocování tržních manipulací.
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Co se vlastně rozumí přesnou informací, či informací, jejíž uveřejnění by mělo významný kurzotvorný
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3.2.3. Požadavky na kapitál a velké expozice
S ohledem na kapitálovou přiměřenost a angažovanost lze konstatovat, že se novela
této oblasti s jednou jedinou výjimkou vůbec nedotkla. Změna se týká terminologického
vymezení systémově významných OCP, kteří mají povinnost tvořit KKR140, přičemž
nevychází ani tak z nových unijních předpisů, jako spíše ze změny terminologie zákona
o účetnictví141.

3.2.4. Pravidla jednání se zákazníky
Pravidla jednání se zákazníky projdou po novele relativně rozsáhlou úpravou. První
změnu lze zaregistrovat hned v § 15 odst. 1 ZPKT, kde původně byla vymezena malá
generální klauzule odborné péče, aniž by zákon na tomto místě explicitně o odborné péči
hovořil. To bude po novele napraveno, jelikož první věta nového odst. 1 zní, že OCP
„poskytuje investiční služby s odbornou péčí“, přičemž co se rozumí odbornou péčí (tj.
jednání čestné, kvalifikované, spravedlivé a nejlepším zájmu zákazníků) je specifikováno
hned ve větě druhé. Zároveň je odstraněna po novele nadbytečná obecná generální klauzule
v § 11a ZPKT.
Také

úprava

pobídek

prošla

určitou

změnou,

počínaje

změnou

jejího

terminologického vymezení – původní označení „poplatek, odměna nebo jiná nepeněžitá
výhoda“ bylo nahrazeno souslovím „úplata nebo jiná peněžitá nebo nepeněžitá výhoda“.
Důvodová zpráva142 k tomu uvádí, že pojem poplatek by měl být vyhrazen pouze těm
správním a soudním. Co se týče stanovení podmínek přípustnosti pobídek je nutno upozornit
na dvě věci. Zaprvé prováděcí vyhláška PravIS, která se těmito podmínkami mimo jiné
zabývala, bude k 2. 1. 2018 zrušena. Nahradí ji vyhláška stejného názvu č. 308/2017 Sb.
(dále jen „PravIS II“). Zadruhé tyto podmínky budou nově zmíněny přímo v zákoně v § 15
odst. 4 ZPKT – přípustnost bude navázána na zvýšení kvality poskytované služby nebo na
skutečnost, že sama pobídka poskytování IS umožňuje nebo je k tomu nutná (typicky
poplatky za obchodování). PravIS II se pak v § 14 a násl. zabývá okolnostmi, za nichž
pobídky skutečně zvyšují kvalitu služeb, a dalšími podrobnějšími a s pobídkami
140

Nově je systémová významnost OCP kromě poskytování dvou druhů IS (které se nemění) navázána na
průměrný (nikoliv minimální) počet zaměstnanců v hodnotě 250, částka 50 mil. EUR se nově nevztahuje
k „ročnímu obratu“ ale k „ročnímu úhrnu čistého obratu“; a 43 mil EUR již není stanovena pro „celkovou výši
aktiv“ ale jen pro „aktiva“ – viz § 9aj odst. 1 ZPKT.
141
Důvodová zpráva k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém
trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. In: ASPI, Wolters Kluwer.
142
Ibid.

51

souvisejícími povinnostmi OCP (např. vedení evidence pobídek). K tomu § 15 odst. 3 ZPKT
in fine dodává, že pobídkou není platba zákazníka (či osoby jednající na jeho účet), což lze
právě částečně přirovnat k původní podmínce přípustnosti dle § 15 odst. 1 písm. a) PravIS.
3.2.4.1. Komunikace se zákazníky
V rámci komunikace se zákazníky je zachován zákaz použití nejasné, nepravdivé,
zavádějící nebo klamavé informace (bez ohledu na kategorizaci zákazníků, na které se ani
po novele s jednou nepodstatnou výjimkou143 nic nemění), nicméně obsah těchto pojmů
bude nově definován v čl. 44 DA nařízení k MiFID II – z tohoto důvodu je také klamavá
informace vynechána ve výčtu definovaných pojmů v novelizovaném § 2 ZPKT. Zmíněný
článek je velmi detailní, kromě různých podmínek na obsah informací ve sděleních se věnuje
i velikosti písma a celkové grafické a jazykové úpravě. V odstavcích 3 až 6 čl. 44 DA
nařízení k MiFID II je pak obsažena srovnatelná úprava k § 17 zrušované PravIS –
požadavky při srovnávání IS, odkazování na výkonnost nástrojů v budoucnosti nebo na
simulovanou výkonnost v minulosti atd. – z tohoto důvodu daná problematika již není
součástí nové vyhlášky PravIS II. Do ustanovení § 15a ZPKT jsou následně vloženy nové
odstavce, které reflektují rozmach poskytování IS po telefonu a monitorování takových
hovorů – OCP je povinen zákazníka upozornit na zaznamenávání předem upozornit,
v opačném případě nelze danou IS poskytnout.
3.2.4.2. Informování zákazníků
Ustanovení § 15d ZPKT prošlo také významnou revizí.144 Došlo k odstranění
určitých písmen v odst. 1 a jejich přesunutí do DA nařízení k MiFID II, zejména do čl. 46
až čl. 50. Naopak za nově doplněná ustanovení lze označit zejména § 15d odst. 1 písm. e),
odst. 3, odst. 4 ZPKT požadující informování zákazníků o veškerých nákladech
a souvisejících úplatách. Stejně tak je kvůli transpozici mnohem více akcentováno145
informování zákazníků ex ante, tj. v dostatečném časovém předstihu146 před poskytnutím IS.
Tato problematika je sice již řešena v současné právní úpravě, avšak pouze na úrovni
zrušované vyhlášky PravIS, která navíc není ani tolik podrobná. Co se týče formy
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Výše bylo zmíněno že označení tzv. způsobilé protistrany nevyplývá z dikce zákona – to je po novele
změněno.
144
Důvodová zpráva k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém
trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. In: ASPI, Wolters Kluwer.
145
Např. nové znění § 15d odst. 5, § 15e ZPKT.
146
Jedná se o neurčitý právní pojem, k němuž nicméně uvádí interpretační vodítko recitál 83 MiFID II –
zohledněn by měl být např. čas potřebný k pročtení, pochopení a posouzení informací.
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zprostředkování informace, byl vypuštěn explicitní odkaz na listinnou podobu. Ust. § 15g
odst. 1 ZPKT nově hovoří pouze o trvalém nosiči dat, který je přiměřený poskytovaným IS.
3.2.4.3. Provádění pokynů za nejlepších podmínek
Provádění pokynů za nejlepších podmínek, jehož základ tvoří §15l ZPKT, prošlo
určitými změnami, které nicméně mají opět formální charakter. Také zde se nově uplatní
prováděcí DA nařízení k MiFID II, konkrétně jeho čl. 64, povinnost obdržení souhlasu
zákazníka s pravidly pro provádění pokynů dle zrušovaného § 28 PravIS je přesunuta přímo
do novelizovaného § 15l odst. 4 ZPKT.

3.2.5. Další změny v úpravě obchodníka s cennými papíry
Stávající § 15t ZPKT, upravující hlášení obchodů ČNB, bude po novele zrušen,
jelikož tato problematika bude upravena nařízením MiFIR. Článek 24 a násl. MiFIR
proklamují jako hlavní cíl hlášení obchodů čestné, poctivé, profesionální jednání, které
umožňuje zachovat integritu trhu. Pokud bychom však měli zhodnotit nový rozsah
požadovaných informací, zůstávají povinnosti OCP v této oblasti v rozhodující míře
zachovány. To samé platí také pro ostatní informační povinnosti k ČNB – relevantní
vyhlášky VýOCP a InfoV, totiž nabytím účinnosti novely ZPKT svoji platnost prozatím
nepozbývají. K tomu je možno jen okrajově podotknout, že do počátku září 2017 se nacházel
v mezirezortním připomínkovém řízení návrh vyhlášky o informačních povinnostech
některých osob podnikajících na kapitálovém trhu, který si klade za cíl sjednotit ustanovení
v těchto vyhláškách sjednotit do jednoho právního předpisu147, což by mělo být, minimálně
z důvodu přehlednosti prováděcí legislativy, hodnoceno jako velmi pozitivní.

147

Aplikace ODok. Návrh vyhlášky. Úřad vlády ČR. [online]. [cit. 24. 10. 2017]. Dostupné z:
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNAQ5H82V3
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4. DALŠÍ SUBJEKTY TRHU CENNÝCH PAPÍRŮ
Organizátor regulovaného trhu a obchodník s cennými papíry nejsou jedinými
subjekty působícími na trhu cenných papírů, byť samozřejmě hrají zásadní roli. Vedle nich
se na trhu pohybují ve velké míře také investiční zprostředkovatelé či vázaní zástupci. Jistou
alternativní pozici vůči ORT může na trhu zastávat také provozovatel mnohostranného
obchodního systému. Všechny tyto osoby jsou regulovány ZPKT.

4.1. INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL
Investiční zprostředkovatel (dále jen „IZ“) je dle § 29 odst. 1 ZPKT osobou, „která
není oprávněna poskytovat jinou hlavní investiční službu než investiční službu uvedenou v §
4 odst. 2 písm. a) nebo e) týkající se investičních cenných papírů nebo cenných papírů
kolektivního investování.“ Omezení jeho podnikatelské činnosti je tedy dvojí – jednak ve
vztahu k IS (přijímání a předávání pokynů a investiční poradenství), jednak ve vztahu
k investičním nástrojům. K tomu však zákon doplňuje, že ani v případech, se pohybuje
v těchto vytyčených mezích, nesmí IZ přijímat peněžní prostředky či nástroje zákazníků
a přijaté pokyny musí naopak předávat jen taxativně vymezeným subjektům v § 29 odst. 1
písm. b) ZPKT (banka, OCP a další, a to včetně zahraničních). Tato omezení jsou nastavena
z důvodu ochrany investorů a menších legislativních požadavků na činnost IZ. Na druhou
stranu je třeba konstatovat, že i v této oblasti regulace v posledních letech sílí.

4.1.1. Registrace investičního zprostředkovatele
Činnost IZ není na rozdíl od OCP a ORT navázána na povolení ČNB, ale na registraci
u ní, avšak i zde zákon stanovuje určité podmínky. Jako IZ může být registrována fyzická
osoba, která je plně svéprávná, starší 18ti let, důvěryhodná148, má ukončené středoškolské
vzdělání, neexistují u ní překážky provozování živnosti, má přiměřené znalosti a zkušenosti
a konečně v řádném výkonu činnosti jí nebrání profesní, podnikatelská nebo jiná činnost (§
30 odst. 4 ZPKT) Zprostředkovatelem může být také právnická osoba, přičemž k těm již
uvedeným požadavků – které musí splňovat její vedoucí osoba – zákon přidává další, které
nicméně nejsou nepodobné podmínkám u OCP. Jde zejména o důvěryhodnost, průhledný
a nezávadný původ základního kapitálu a jistá kvalifikovanost úzkého propojení (nebrání
148

Pojem je obsahově stejný jako u ORT.
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účinnému dohledu ČNB). Výčet dovolených právních forem IZ je nicméně rozšířen na
všechny obchodní korporace (§ 30 odst. 3 ZPKT).

4.1.2. Povinnosti investičního zprostředkovatele
Povinnosti IZ upravuje ZPKT v § 32, ze kterého lze vypozorovat snahu zákonodárce
navázat úpravu povinností na úpravu platnou pro OCP, nicméně vždy s ohledem na rozsah
poskytovaných služeb. V případě pravidel jednání se zákazníky pro OCP odkazuje § 32
odst. 3 ZPKT na jejich přiměřené149 použití i pro IZ. Pro pravidla obezřetného podnikání IZ
platí minimalistická verze těch pro OCP. Z ustanovení týkajících se ŘKS jsou specificky
vybrány základní povinnosti a umístěny do § 32 odst. 4 ZPKT150, které IZ plní s ohledem na
rozsah nabízených služeb. Pokud však bude IZ poskytovat dovolenou IS ve stejném rozsahu
jako OCP, nebude v těchto konkrétních povinnostech mezi jednotlivými subjekty
rozlišováno.151

4.1.3. Právní stav po novelizaci zákonem č. 204/2017 Sb.
Zajímavější je podívat se na novou, zcela přepracovanou úpravu IZ v důsledku
transpozice MiFID II. Činnost zprostředkovatele nově nebude podmíněna registrací u ČNB,
ale získáním povolení. Dochází k důležité změně okruhu investičních nástrojů, ohledně
kterých může IS poskytovat ony dvě investiční služby – nově jsou dle § 29 odst. 3 ZPKT
zahrnuty pouze cenné papíry kolektivního investování, státní dluhopisy, dluhopisy
s prospektem či hypoteční zástavní listy. Jinými slovy řečeno, z působnosti IZ došlo
k vyloučení akcií jako možného nabízeného investičního nástroje. Důvodová zpráva k tomu
uvádí, že po této možnosti „nebyla poptávka“ 152. Novela se projevila také u osob, kterým
může IZ předávat pokyny – ty byly redukovány z důvodu obtížnosti dohledu pouze na
tuzemské subjekty.153
Zákonné podmínky pro udělení povolení k výkonu činnosti IZ udělované právnické
osobě byly zcela přepracovány po vzoru novelizovaného § 6 ZPKT, tj. podmínek pro OCP.
149

S výjimkou § 15 odst. 3 a 4 ZPKT, ten platí obdobně.
Jedná se o např. o organizační uspořádání IZ, postupy pro střet zájmů, kontrolní opatření včetně vnitřní
kontroly atd.
151
HUSTÁK, Z. a kol. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu: komentář. V Praze: C. H. Beck, 2012. Beckova
edice komentované zákony. s. 318-320. ISBN 978-80-7400-433-9.
152
Důvodová zpráva k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém
trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. In: ASPI, Wolters Kluwer.
153
Ibid.
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Kromě toho, že právnická osoba žádající o licenci IZ může mít jakoukoliv formu obchodní
společnosti154 a že nemusí tvořit počáteční kapitál v konkrétní, zákonem předepsané výši lze
odkázat na podmínky pro udělení licence u OCP. K těmto nicméně přistupuje ještě jeden
další požadavek, a to povinné pojištění IZ pro případ vzniku škody na straně zákazníka
v důsledku porušení povinností IZ. Ustanovení § 31 ZPKT upravuje limit pojistného plnění
jak na každou pojistnou událost (1 3500 000 Kč), tak na jejich případný souběh v
kalendářním roce (20 250 000 Kč), přičemž je připuštěno smluvně ujednat určitou
spoluúčast pojištěného – tyto parametry jsou konstruovány s cílem zajistit skutečnou
funkčnost pojištění v praxi.155
Co se týče fyzické osoby jako žadatele o licenci IZ, byla tato možnost zachována v
§ 30 odst. 2 ZPKT, avšak podmínky jejího získání jsou opět diametrálně odlišné od původní
úpravy, naopak se velmi blíží těm pro právnickou osobu. Vypuštěny jsou především ty, které
z logiky věci fyzická osoba nemůže fakticky naplnit – právní forma, kvalifikovaná účast,
úzké propojení, kapitálové požadavky. Pojištění ve stejném rozsahu je vyžadováno
i v případě fyzické osoby, navíc je explicitně doplněna povinnost mít zřízenu datovou
schránku. Výslovně z toho důvodu, že IZ může být i osoba bez živnostenského oprávnění,
která mít datovou schránku nemusí, což by v praxi mohlo ztížit výkon dohledu. A konečně,
fyzická osoba nesmí být členem vedoucího orgánu osoby, které je IZ oprávněn předávat
pokyny, jelikož v opačném případě by mohlo dojít ke střetu zájmů a netransparentnímu
výkonu činnosti.156
Poměrně zajímavou novinkou je časové omezení157 trvání licence podle § 30b ZPKT,
jejíž obnova je podmíněna zaplacením správního poplatku ve výši 5 tis. Kč, což důvodová
zpráva označuje jako klíčovou normu harmonizace. Účelem je evidování pouze těch osob,
které svoji činnost vykonávají aktivně, což jednoznačně zefektivní dohledovou činnost.
V současnosti je v seznamu IZ vedeném ČNB evidováno 7084 osob158, z nichž se odhaduje
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Nikoliv obchodní korporace dle stávající úpravy. Družstvo bylo vypuštěno z důvodu svého nevyužívání
v praxi.
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Důvodová zpráva k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém
trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. In: ASPI, Wolters Kluwer.
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Ibid.
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Do konce kalendářního roku následujícím po kalendářním roce, ve kterém došlo k pravomocnému získání
povolení.
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Investiční zprostředkovatelé (stav ke dni 26.10.2017). ČNB. [online]. [cit. 26. 10. 2017]. Dostupné z:
https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB15.BASIC_LISTINGS_RESPONSE_3?p_lang=cz&p_DATUM=
26.10.2017&p_hie=HI&p_rec_per_page=25&p_ses_idx=115
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až 70 % neaktivních.159 Z hlediska regulátora je tak tato změna velmi pozitivní, avšak pro
IZ to znamená zvýšení administrativních nákladů.

4.2. VÁZANÝ ZÁSTUPCE
Dalším subjektem působícím na trhu cenných papírů může být vázaný zástupce (dále
jen „zástupce“ nebo „VZ“) upravený v § 32a a násl. ZPKT. U VZ nicméně nestačí
k oslovování zákazníků „pouhé“ získání povolení či zápis do seznamu, ale také existence
smluvního160 vztahu mezi zástupcem a zastoupeným. Na druhou stranu činnost VZ je
v určitém směru podobná činnosti IZ a i zde lze definovat jistá omezení. Zaprvé jde o osobu
zastoupeného, kterou může být jen osoba z taxativního výčtu v § 32a odst. 2 ZPKT – OCP,
IZ, zahraniční osoba s povolením poskytovat IS či investiční společnost. Druhé omezení se
týká samotného obsahu činnosti. VZ je oprávněn jménem zastoupeného zařizovat či uzavírat
obchody týkající se přijímání a předávání pokynů a umisťování investičních nástrojů (a to
na rozdíl od IZ bez omezení na konkrétní investiční nástroje) za podmínky, že zastoupený
má k jejich poskytování patřičné oprávnění. V praxi pak půjde zejména o uzavírání smluv
o převodu (typicky tedy koupě) CP nebo zařízení úpisu akcií prostřednictvím veřejné
nabídky.161 Tím však možná činnost VZ nekončí, dále je oprávněn, opět jménem
zastoupeného, poskytovat investiční poradenství162 a propagovat IS, ke kterým má
zastoupený povolení (zde lze identifikovat jistý distribuční potenciál VZ). Obsah činnosti
však vždy musí být detailně specifikovaný ve smlouvě se zastoupeným. Třetí omezení je
stejné jako u IZ – není dovoleno přijímat majetek zákazníků.163
Za výkon činnosti VZ odpovídá dle § 32a odst. 5 odst. 6 ZPKT zastoupený, tedy
i škodu způsobenou zástupcem hradí zastoupený. Tato ustanovení kladou důraz především
na transparenci a samoregulaci subjektů v roli zastoupených. Karel Chod však na příkladu
vztahu mezi IZ a VZ uvádí, že zákonodárcem představované míry samoregulace nebylo
v praxi dosaženo. Činnost IZ totiž většinou probíhá tak, že si najímá velké množství VZ,
kteří jsou zásadně placeni pouze v závislosti na objemu investovaných prostředků
zákazníkem (tj. bez fixní složky mzdy). Nicméně v okamžiku, kdy se jim nepodaří ujednat
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Důvodová zpráva k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém
trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. In: ASPI, Wolters Kluwer.
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Je vyžadována písemná forma a VZ může být v takovém právním vztahu jen s jedním zastoupeným.
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HUSTÁK, Z. a kol. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu: komentář. V Praze: C. H. Beck, 2012. Beckova
edice komentované zákony. s. 325. ISBN 978-80-7400-433-9.
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Opět pouze pokud je k takové službě oprávněn zastoupený.
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Tj. jejich peněžní prostředky a investiční nástroje – viz § 32a odst. 3 ZPKT.
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ani jednu smlouvu (a to vzhledem k telefonickému způsobu vyjednávání se zákazníky
nemusí být tak vzácný jev) je jejich výplata nulová, což v konečném důsledku vede k velké
fluktuaci VZ164 u jednoho zastoupeného. Proto osoby zastoupené raději volí podnikatelský
model, kdy své VZ nebudou moc kontrolovat a svazovat postupy compliance.165

4.2.1. Požadavky na vázaného zástupce a zápis do seznamu
Podobně jako u IZ, také postavení VZ může zastávat jak osoba fyzická, tak
právnická. U fyzické osoby jsou podmínkami pro zapsání do seznamu VZ svéprávnost,
dosažení 18ti let, dosažení středoškolského vzdělání, absence překážky provozování živnosti
(potud stejné s IZ) a dále sídlo nebo pobyt v ČR (s výjimkou) a neexistence neslučitelnosti
funkcí (nejedná se o OCP, vedoucí osobu zaměstnance či společníka OCP nebo společníka
či člena IZ). U právnické osoby se zákon omezuje pouze na průhledný a nezávadný původ
základního kapitálu; požadavky na fyzickou osobu v tomto případě musí splňovat jeho
vedoucí osoba (§ 32b ZPKT). A konečně, jak již bylo naznačeno, výkon činnosti VZ je
podmíněn zápisem do příslušného seznamu vedeného ČNB podle § 32c ZPKT – tento zápis
je tedy třeba chápat jako konstitutivní. V souladu s koncepcí odpovědnosti zastoupeného
nepodává žádost o zapsání na předepsaném tiskopise sám VZ, ale zastoupený, přičemž ČNB
nezkoumá pravdivost, přesnost údajů v žádosti uvedených, jakož ani splnění požadavků na
vázaného zástupce. Případná kontrola tedy probíhá ze strany zastoupeného (viz ona
samoregulace) a následně ex post ze strany ČNB.

4.2.2. Právní stav po novelizaci zákonem č. 204/2017 Sb.
Úprava vázaného zástupce po novele je v zásadě srovnatelná s tou současnou
a nedochází zde k žádným zásadním posunům, pouze k několika menším změnám.
Požadavky na VZ jsou redukovány na povinnost mít bydliště a sídlo na území ČR a na
neexistenci neslučitelnosti funkcí, která je po novele mírně rozšířena (nesmí jít o žádnou
z osob, které mohou být v postavení zastoupeného, ani o jejich pracovníka, či osobu

164

S tím koresponduje i fakt, že celkový počet VZ je ke dni 27. 10. 2017 roven 26 289 – viz Vázaní zástupci
dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu (stav ke dni 27.10.2017). ČNB. [online]. [cit. 26. 10. 2017].
Dostupné z:
https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB15.BASIC_LISTINGS_RESPONSE_3?p_lang=cz&p_DATUM=
27.10.2017&p_hie=HI&p_rec_per_page=25&p_ses_idx=127
165
CHOD, K. Investiční zprostředkovatel: legislativa a praxe, nekalé praktiky. Brno: K. Chod, 2013. s. 53-55.
ISBN 978-80-260-5358-3.
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s kvalifikovanou účastí v nich).166 Na druhou stranu zde pořád figuruje povinnost odborné
péče, a zůstává otázkou, jestli její poskytování je dost dobře možné osobou nesvéprávnou či
mladší 18ti let – spíše nikoliv. Žádost o zápis VZ do seznamu se nově nazývá oznámení,
které lze podat pouze elektronicky. Podobně jako u IZ dochází ke stejnému časovému
omezení oprávnění k výkonu činnosti VZ, přičemž v tomto případě je prodlužovací správní
poplatek roven hodnotě 1 000 Kč.167

4.3. PROVOZOVATEL MNOHOSTRANNÉHO OBCHODNÍHO
SYSTÉMU
Jak již bylo uvedeno v první části, MOS představuje jedno z převodních míst, které
se vyznačuje menší mírou regulace než trh regulovaný či oficiální. Z legální definice MOS
v § 69 odst. 1 ZPKT lze dovodit, že jeho provozovatelem může být pouze ORT nebo OCP.
Jinými slovy řečeno, specifičnost provozovatele MOS spočívá v tom, že samostatně (tj. bez
vazbu na dva základní subjekty trhu) nemůže existovat. Proto pro něj vždy bude platit úprava
příslušného „základního“ subjektu, s jistými specifiky platnými právě pro provozování MOS
jako jedné z hlavních IS. Pokud například ORT žádá v rámci udělení licence k výkonu
činnosti ORT také o udělení oprávnění provozovat MOS, musí dle § 38 odst. 1 písm. k)
ZPKT168 předložit společně s žádostí návrh třech základních pravidel pro fungování MOS –
pravidla pro přijímání nástrojů, pravidla přístupu do MOS a pravidla obchodování.

4.3.1. Situace v České republice
V současnosti existují pouze dva subjekty s oprávněním provozovat MOS a oba jsou
zároveň organizátory regulovaného trhu. BCPP vymezuje v rámci MOS dokonce dva tržní
segmenty – Free Market a Start Market (viz Obrázek 2), RMS se spokojuje pouze s jedním,
který nazývá Volný trh.
Free Market je segment, který lze využít ve třech základních případech. První je
situace, kdy dojde k vyřazení CP z obchodování na regulovaném trhu v ČR – bezprostředně
poté lze CP přijmout na Free Market. Zadruhé lze přijmout CP, který je již přijat
k obchodování na regulovaném trhu v jiném státu OECD. A zatřetí se jedná o CP, která je

166

Tj. odstraněna je svéprávnost, 18 let, ukončení středoškolského vzdělání a absence provozování živnosti.
Důvodová zpráva k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém
trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. In: ASPI, Wolters Kluwer.
168
Pro OCP analogicky dle § 6 odst. 1 písm. j) ZPKT.
167
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vydáván v důsledku přeměny emitenta, který však již jím vydané CP kotované na
regulovaném trhu má.169 V současnosti jsou na tomto segmentu obchodovány pouze dva
tituly – Photon Energy a Stock170
Start Market je určen pro malé a střední společnosti s inovativním potenciálem,
jejichž celková hodnota přesahuje 1 mil. EUR, avšak nedosahuje 80 mil. EUR. Vzhledem
k faktu, že na straně zákazníka je určen pro kvalifikované, kapitálově silné investory
s pozitivním přístupem k riziku a minimální hodnotou investice ve výši 0,5 mil. Kč, lze
konstatovat, že se jedná o trh rizikového kapitálu.171
Také Volný trh slouží pro CP, které byly vyřazeny z obchodování na regulovaných
trzích, ale které si zároveň ponechávají jistý potenciál k obchodování. Tento segment RMS
je vzhledem počtu obchodovaných CP (akcií) nejrozšířenějším MOS v ČR. Jsou zde
obchodovány společnosti jako Facebook Inc., Apple Inc., Twitter Inc., Vítkovice,
Volkswagen AG a mnoho dalších.172

4.3.2. Právní stav po novelizaci zákonem č. 204/2017 Sb.
Novela přinesla změny také do úpravy MOS a jeho provozování. V důsledku
evropské harmonizace tak může být provozovatelem nejen OCP a ORT, ale také obdobná
zahraniční osoba s příslušným povolením. Pod pojem MOS jsou tak zahrnovány i systémy
v ostatních členských státech EU. K zajištění integrity trhu a kontinuálnosti obchodování173
jsou v § 69 odst. 2 až 4 ZPKT uvedeny zcela nové nebo částečně revidované povinnosti
provozovatele. Například musí nově zajistit, aby systém měl alespoň 3 aktivní účastníky,
kteří svým podílem přispívají k tvorbě cen, implementovat opatření k identifikaci a řízení
negativních dopadů na činnost MOS, popř. různé technické a organizační postupy
k zabezpečení včasného dokončení obchodů, nebo disponovat dostatečnými174 finančními
zdroji k řádnému fungování MOS.

169

Burzovní pravidla – část XIII.: Pravidla pro trh Free Market. Burza cenných papírů Praha. [online] s. 4
[cit. 27. 10. 2017]. Dostupné z: https://www.pse.cz/uploads/u/pse/Legislativa/PSE_Pravidla_Free_Market.pdf
170
Akcie – Free Market. Burza cenných papírů Praha. [online]. [cit. 27. 10. 2017]. Dostupné z:
https://www.pse.cz/udaje-o-trhu/akcie/free-market/
171
Start Market. Burza cenných papírů Praha. [online]. [cit. 27. 10. 2017]. Dostupné z:
https://www.pse.cz/obchodovani/trhy/start-market/
172
Volný trh. RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů. [online]. [cit. 28. 10. 2017]. Dostupné z:
http://www.rmsystem.cz/kurzy-online/akcie/volny-trh
173
Důvodová zpráva k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém
trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. In: ASPI, Wolters Kluwer.
174
Co konkrétně je dostatečná výše zákon, ani jiný prováděcí předpis nespecifikuje, avšak lze se domnívat, že
konkrétní částka se bude odvíjet od velikosti MOS, počtu obchodovaných nástrojů a dalších okolností.
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5. REGULACE TRHU CENNÝCH PAPÍRŮ Z POHLEDU
EMITENTA A INVESTORA
Poslední část práce se soustřeďuje na regulaci trhu cenných papírů z pohledu
emitenta a investora. Z důvodu zajištění likvidního, transparentního a skutečně
cenotvorného obchodování na trhu je emitent povinen splnit jisté požadavky týkající se
samotných CP. 175 Ke stejnému účelu slouží také úprava jeho informačních povinností. A
konečně, regulací je ovlivněn taktéž investor, a to zejména v souvislosti s prodeji na krátko,
které jsou rozebrány v poslední kapitole této práce.

5.1. PODMÍNKY PŘIJETÍ CENNÉHO PAPÍRU K OBCHODOVÁNÍ
Existují dva zdroje podmínek pro přijetí CP k obchodování na trhu – zákon a vnitřní
předpisy trhu stanovené jeho organizátorem (či provozovatelem). V jaké míře pak jeden
z nich převáží je závislé na charakteru trhu, na kterým se daný CP obchoduje – trh
regulovaný, oficiální či MOS. Je nutno zmínit, že v této kapitole nebude rozebírána novela
204/2017 Sb., jelikož nic nového do této oblasti nepřinesla.

5.1.1. Na regulovaném trhu
V případě regulovaného trhu stanovuje zákon v § 56 a § 57 ZPKT při současném
připuštění dalších požadavků v režii ORT následující podmínky přijetí CP:
a)
b)
c)
d)

přidělení identifikačního označení ISIN,
předpoklady pro spravedlivé, řádné a účinné obchodování,
volná obchodovatelnost a
uveřejnění prospektu a uplynutí alespoň 1 dne od uveřejnění (s výjimkami176).
U písm. a) až c) zákon dále odkazuje na prováděcí nařízení Komise (ES) č.

1287/2006 k MiFID, které jednotlivé aspekty, byť poměrně široce, rozebírá. Podle čl. 35
odst. 4, odst. 6 nařízení ORT při posuzování, zdali existují předpoklady pro spravedlivé,
řádné a účinné obchodování u CP, zohledňuje veřejný prodej těchto CP, spolehlivost

175

HUSTÁK, Z. a kol. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu: komentář. V Praze: C. H. Beck, 2012. Beckova
edice komentované zákony. s. 479. ISBN 978-80-7400-433-9.
176
Taxativní výčet výjimek je uveden v § 57 odst. 2, odst. 3 ZPKT a jedná se například o CP vydávané
členským státem EU, ČNB, územním samosprávným celkem členského státu EU, akcie, jejichž druh již na
trhu obchodován je, přičemž ty „nové“ nedosahují 10 % z celkového počtu těch „starých“, akcie nabízené
bezúplatně stávajícím akcionářům a další.
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a veřejnou dostupnost jejich ceny, zpřístupnění dostatečného množství informací pro učinění
zasvěceného investičního rozhodnutí nebo podmínky CP (především, zdali jsou jasné,
jednoznačné). Volnou obchodovatelností se pak dle čl. 35 odst. 1 nařízení jednoduše rozumí
neomezená převoditelnost, kde jsou všechny CP stejné třídy vzájemně zaměnitelné.
Prospekt představuje základní dokument vyhotovený v českém nebo anglickém
jazyce podléhající schválení ČNB. Je určený pro investory, aby mohli informovaně posoudit
investiční CP, finanční situaci emitenta – jeho majetek, dluhy, zisky, ztráty, včetně jeho
předpokládaného budoucího vývoje. Obecné informace lze nalézt v § 36 a násl. ZPKT,
podrobně jsou nicméně rozebrány v nařízení Komise č. 809/2004. Prospekt může mít formu
jednotného dokumentu nebo dokumentu složeného s několika samostatných složek –
registrační dokument (údaje o emitentovi177), doklad o CP a shrnutí prospektu – jednotný
prospekt je obsahuje také nikoliv však v oddělené formě (§ 36 odst. 7 ZPKT). Výhodu této
oddělenosti lze spatřovat především v procesu zpracování a schvalování ČNB – emitent
nejdříve vyhotoví registrační dokument a předloží jej ke schválení, pozdější schvalování se
tak týká jen chybějících částí a mohlo by tak proběhnout rychleji. Pokud již emitent jednou
publikoval schválený registrační dokument, stačí aby při přijetí CP k obchodování vyhotovil
pouze doklad o CP a shrnutí, případné aktualizace údajů z registračního dokumentu pak stačí
uvést pouze v odkladu o CP.178
Z praktického hlediska je důležité uveřejnění prospektu, jelikož hlavním cílem je
oslovit co největší počet potenciálních investorů. Prospekt může být ex lege (§ 36h ZPKT)
uveřejněn několika způsoby – na webových stránkách ORT, na webových stránkách
emitenta nebo žadatele o přijetí na trh (současně s touto variantou jej lze zveřejnit také
v celostátním deníku nebo v bezplatně distribuované brožuře, a to v sídle ORT nebo
emitenta).

5.1.2. Na oficiálním trhu
Jak bylo již zmíněno, oficiální trh je mnohem přísnější, co se týče požadavků na
obchodované CP. Pro lepší komparaci je opět uveden jejich výčet vycházející tentokrát z
§ 65 ZPKT:
177

Konkrétní údaje viz příloha I nařízení č. 809/2004 – např. odpovědné osoby za obsah prospektu, auditoři,
vybrané historické finanční údaje, rizikové faktory, přehled podnikání (ve smyslu vymezení hlavních trhů),
organizační struktura, nemovitosti a zařízení, provozní výsledky, finanční situace, patenty, trendy ve výrobě
a prodeji, hlavní akcionáři atd.
178
ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha:
Wolters Kluwer, 2015. s. 584. ISBN 978-80-7478-735-5.
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a) CP je akcií nebo dluhopisem, které splňují požadavky právního řádu, dle kterého
byly vydány,
b) splnění podmínek podle § 56 a § 57,
c) právní postavení v souladu s právem státu dle sídla emitenta,
d) minimální hodnota emise (s výjimkami)
e) zveřejnění účetní závěrky za tři po sobě následující období před podání žádosti
o vstup,
f) neomezená či nevyloučená převoditelnost,
g) plné splacení emisního kurz (s výjimkami),
h) minimálně 25 % akcií je ve vlastnictví veřejnosti EU (s výjimkami),
i) žádost se vztahuje na všechny dluhopisy stejné emise či akcie stejného druhu,
přičemž všechny kusy mají stejnou jmenovitou hodnotu a stejné ISIN a
j) ORT nezná skutečnosti, které by mohly vést k poškození investorů, k ohrožení
jejich zájmů či zájmů veřejných.
Minimální hodnota emise je stanovena zvlášť pro akcie179 (1 000 000 EUR), zvlášť
pro dluhopisy (200 000 EUR). Pokud zákonný minimální práh nebude přesáhnut, lze i přesto
CP přijat k obchodování, pokud je zajištěno tzv. bezproblémové obchodování180. Tento
pojem je jako korektiv zákonných podmínek používán v souvislosti s oficiálním trhem
poměrně běžně (např. u splacení emisního kurzu či u rozptýlení akcií mezi veřejnost), nikde
však není definován jeho obsah. Lze se domnívat, že půjde především o takovou situaci, kdy
bude zajištěna likvidita a cenotvornost při obchodování, konkrétní posouzení však spadá
výlučně do pravomoci ORT.
Podmínka rozptýlení min. 25 % akcií mezi veřejnost EU slouží ke stejnému účelu,
jako minimální hodnota emise. Zákonodárce se snaží zamezit přílišné koncentraci akcií
v rukou jedné osoby a tím nedostatečné a neflexibilní nabídce na trhu, což by opět mělo
negativní dopad na likviditu, fluktuaci a cenotvornou funkci. Vedle obligátního korektivu
bezproblémového obchodování, tato podmínka nicméně nemusí být splněna v případech,
kdy požadované rozptýlenosti má být dosaženo teprve obchodováním na trhu (§ 65 odst. 1
písm. i) ZPKT).

5.1.3. V mnohostranném obchodním systému
V případě MOS zákonné podmínky při přijímání CP zcela chybí. ZPKT se v § 69
odst. 3 omezuje na zakotvení povinnosti provozovatele zavést transparentní pravidla, která
stanoví objektivní kritéria pro vyhodnocování CP jako (ne)obchodovatelných v MOS. Také
179

Jde vlastně kurz akcie vynásobený počtem vydávaných akcií.
U akcií je pak doplněna ještě jeden povolený případ nesplnění limitu – skutečnost, že jsou již na oficiálním
trhu obchodovány – viz § 65 odst. 1 písm. c), d) ZPKT.
180
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z tohoto ustanovení tak lze dovodit menší prestižnost, a naopak větší volnost MOS ve
srovnání s regulovanými trhy. To však neznamená, že by MOS nebyl vůbec zákonně
regulovaný, pouze se tato regulace soustřeďuje především na jeho provozovatele.

5.2. INFORMAČNÍ POVINNOSTI EMITENTA CENNÝCH PAPÍRŮ
Nezbytným předpokladem pro optimální fungování regulovaného trhu, je neustálá
dostupnost aktuálních informací, proto zákon stanoví také rozsáhlé informační povinnosti
emitenta. U obchodování v MOS není tato povinnost zákonem explicitně stanovena, pouze
je umožněno jeho provozovateli takové povinnosti stanovit v pravidlech pro přijímání, což
lze dovodit z § 69 odst. 3 ZPKT.
Emitent musí pravidelně zpřístupňovat investorům údaje o svém hospodaření, což
činí především každoročním zveřejňováním výroční zprávy (do 4 měsíců po skončení
účetního období, § 118 ZPKT) a pololetní zprávy (do 3 měsíců po uplynutí příslušného
účetního pololetí, § 119 ZPKT). Co se týče jejich rozsahu, výroční zpráva je logicky
rozsáhlejší než ta pololetní, navíc u ní dochází k rozlišování mezi emitentem akcií
a emitentem dluhopisů, tento rozdíl nicméně vychází rozdílné podstaty obou CP.181,182
Aktuálnost veřejně dostupných informací zajišťuje také úprava insider trading, která
již byla zmíněna v souvislosti s OCP, na tomto místě bude nicméně doplněna o optiku
emitenta (§ 125 ZPKT). Emitent je zaprvé povinen neprodleně každou vnitřní informaci
uveřejnit srozumitelným a nezkresleným způsobem, zadruhé musí předložit ČNB seznam
osob s přístupem k vnitřním informacím. Nezveřejnění takových informací totiž vede
k informační asymetrii a náskoku zasvěcené osoby, a tudíž ke zneužívání trhu. Zákon
stanoví podmínky odložení zveřejnění vnitřní informace – zatajením nesmí dojít ke klamání
veřejnosti a emitent musí být současně schopen zajistit důvěrnost informace. Jako pojistka
nezneužívání této výjimky podléhá odložení oznámení ČNB emitentem, a to včetně obsahu
samotné informace. V důsledku novely bude § 125 ZPKT zrušen, jelikož tuto problematiku
bude, více méně identicky, upravovat přímo použitelný čl. 17 MAR.
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Emitentovi akcií je v § 118 odst. 5 ZPKT uloženo dodatečné zveřejnění informací týkajících se např.
struktury vlastního kapitálu včetně CP nepřijatých k obchodování, hlasovacích práv, případných zvláštních
práv spojených s akciemi, zvláštními pravidly určující ustavování statutárního orgánu atd.
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Podrobnosti stanoví vyhláška 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci – zejména formu,
strukturu a způsob zasílaných informací.
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5.3. REGULACE KRÁTKÝCH PRODEJŮ
Úprava krátkých prodejů (short selling) patří k nejzásadnějším regulatorním
opatřením na trhu CP dopadajícím na investory (profesionální i neprofesionální), jelikož
může zasahovat do jejich svobody přijímat vlastních investičních rozhodnutí. Podstata
prodejů na krátko spočívá v prodeji CP při očekávání poklesu jeho kurzu (spekulace na
pokles) a to v situaci, kdy investor konkrétní CP nevlastní. Příkladem krátkého prodeje by
tedy mohla být následující situace. Investor je přesvědčen, že aktuální kurz ČEZu se za dva
měsíce sníží z 480 Kč na 450 Kč za jednu akcii, proto dnes akcii prodá. Vzhledem k tomu,
že ji nevlastní, avšak jako prodávající ji musí dodat kupujícímu, zapůjčí si ji na základě
smlouvy o zápůjčce, která mu jako vydlužiteli umožňuje libovolně s akcií nakládat. Po
uplynulé době pak akcii opět na trhu nakoupí za aktuální cenu a vrátí zapůjčiteli. Pokud se
tedy naplní jeho očekávání, realizuje na jedné akcii zisk v hodnotě 30 Kč.183
Je zřejmé, že v okamžiku masové realizace krátkých prodejů může mít tato strategie
významný kurzotvorný potenciál, zrychleně tlačit cenu směrem dolů a vyvolávat tak
zvýšenou volatilitu trhu. To souvisí také s charakterem očekávání investorů, které bývají
označovány za sebenaplňující – čím více investorů očekává pokles kurzu, tím více jich bude
akcie prodávat, což na trhu povede k převisu nabídky nad poptávkou a následnému poklesu
ceny, která je obzvlášť na trhu CP velmi elastická. Problém však je, že za jejím poklesem
nestojí reálný propad zájmu o vlastnění akcií, ale spekulační snaha o zbohatnutí na pohybu
kurzu.
Po poslední světové finanční a ekonomické krizi přistoupila EU k regulaci krátkých
prodejů pro celé území. Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 236/2012 o prodeji
na krátko a některých aspektech swapů úvěrového selhání (dále jen „SSR“) začalo platit
v listopadu 2012 a v jeho reciálu byla akcentována především snaha o stabilizaci a řádné
fungování finančních trhů a stanovení společného regulatorního rámce. SSR zakotvuje tři
opatření – zákaz nekrytých prodejů na krátko, oznamování čisté krátké pozice a možnost
regulátora (v případě ČR tedy ČNB) dočasně zakázat nebo omezit veškeré prodeje na krátko.
Krátké prodeje obecně zakázány nejsou – v čl. 12 odst. 1 SSR jsou vymezeny situace,
za nichž k nim může dojít. Společným znakem těchto situací je, že poskytují určité krytí –
investor si již akcie v okamžiku uzavření krátkého prodeje zapůjčil (tj. reálně je vlastní),
svědčí mu nárok na převod vlastnického práva k odpovídajícímu počtu akcií stejného druhu
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Příklad je po úpravách převzat z ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních
korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 574. ISBN 978-80-7478-735-5.
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nebo došlo k ujednání se třetí stranou, na jehož základě tato třetí strana potvrdila lokalizaci
konkrétní akcie prodávané na krátko. Krytí tak představuje jistotu, že k vypořádání krátkého
prodeje může ve stanovené lhůtě dojít. A contrario tedy vyplývá, že zakázány jsou pouze
prodeje, které toto krytí postrádají (tj. nekryté). Stejná pravidla jsou stanovena i pro státní
dluhopisy, avšak s určitými výjimkami souvisejícími se zajišťováním dlouhých pozic státu.
Druhým opatřením je oznamování významné čisté krátké pozice ČNB. Významnost
je odvozena od dosažení příslušné prahové hodnoty, která je pro akcie vyjádřena v čl. 5 odst.
2 SSR jako podíl rovný 0,2 % upsaného základního kapitálu společnosti a dále každých
0,1 %. ČNB je povinna zveřejňovat ty čisté krátké pozice, které přesáhnou 0,5 % základního
kapitálu a dále každých 0,1 % (čl. 6 odst. 2 SSR ). Ke dni 6. 11. 2017 byla zveřejněna pouze
pozice společnosti Charlemagne Capital (IOM) Limited – 0,61 % základního kapitálu
MONETA Money Bank, a.s.184
Posledním opatřením je pravomoc ČNB dočasně omezit či zakázat krátké prodeje
dle čl. 23 SSR, a to v případě významného poklesu ceny během jednoho dne obchodování
(ve vztahu ke konečnému kurzu z minulého dne). SSR zdůrazňuje především snahu předejít
chaotickému a pokračujícímu poklesu kurzu CP. Zajímavé je, že zákaz či dočasné omezení
může obecně trvat pouze do konce dne následujícího po dni kdy došlo k poklesu. Pokud však
i v tomto následujícím dni dochází k významnému poklesu navzdory zavedenému omezení
či zákazu, může ČNB platnost prodloužit – maximálně však o další dva dny obchodování.185
Nařízení SSR bylo považováno za značně kontroverzní a setkalo se spíše negativními
reakcemi. Vytýkána je nedostatečné dodržování celkové koncepce, dodatečné náklady pro
investory, zvýšená administrativní zátěž kvůli oznamovací povinnosti a omezení likvidity
trhu.186 Stejně tak je vyvracena snaha o stabilizaci trhu, jelikož zaprvé omezení v minulosti
nedokázala zamezit propadům a zadruhé krátké prodeje mohou naopak působit jako nástroj
proti nafukování bublin na trzích.187
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Informace o krátkých pozicích. ČNB. [online]. [cit. 6. 11. 2017]. Dostupné z:
https://oam.cnb.cz/sipresextdad/SIPRESWEB.WEB_SHORTSELL.START_INPUT_OAM?p_lang=cz
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MUNZI, T. Manipulativní zneužívání pojmu regulace In: HAMPL, M., LOUŽEK, M., ed. Nová regulace
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ZÁVĚR
Hlavním cílem diplomové práce bylo zhodnotit regulaci trhu cenných papírů v ČR,
především její vývoj a dopady na trh jako celek, na jednotlivé emitenty cenných papírů, popř.
na jejich investory. Pro tyto účely byly stanoveny čtyři výzkumné otázky:
•

Jaké subjekty mohou na trhu cenných papírů působit?

•

Jaký je vývoj regulace trhu cenných papírů v posledních letech, došlo k jejímu
posílení nebo naopak k oslabení?

•

Jak daná regulatorní opatření ovlivňují jednotlivé investory a emitenty cenných
papírů?

•

Jaký je cíl regulace trhu cenných papírů?
V první části jsem nastínila úvod do problematiky finančních trhů, byly zde

definovány a analyzovány základní pojmy, funkce, členění a regulace finančních trhů, což
umožnilo pochopit teoretická východiska pro odpovědi na výzkumné otázky diplomové
práce. Finanční trh, tak jak jej chápe tato práce, představuje ucelený systém účastníků
a jiných subjektů, vztahů mezi nimi, finančních nástrojů a volných peněžních prostředků.
Jeho význam lze na makroekonomické úrovni spatřovat především v jeho vlivu na tvorbu
HDP ČR. Volné peněžní prostředky či kapitál jsou používány na financování spotřeby (ať
už krátkodobé, střednědobé či dlouhodobé) či provozních a investičních výdajů. Peněžní
mezibankovní trh je pravidelně analyzován ČNB, jelikož bankám zásadně pomáhá v řízení
likvidity a tím ovlivňuje celkovou finanční stabilitu země. Kapitálový trh pak předně
umožňuje dosahovat větších výnosů a většího zhodnocení vložených prostředků, avšak při
současném postoupení větší míry rizika. Na samotném trhu cenných papírů ČR lze
identifikovat tři obchodní platformy – trh regulovaný, trh oficiální (jako součást trhu
regulovaného) a mnohostranný obchodní systém – každá vyznačující se jinou mírou
regulace. Na závěr první části jsem analyzovala způsob regulace v ČR, který se ze
specializovaného modelu v roce 2006 změnil na model integrovaný (vykonávaný ČNB)
založený na sektorovém přístupu. V roce 2008 byl tento přístup změněn na přístup funkční
vycházející z organizace dle jednotlivých úkolů organizačních složek dohledu, což
hodnotím jako velmi pozitivní, zejména díky sblížení metodických postupů, zlepšení
spolupráce a rozšíření odpovědnosti manažerů jednotlivých sekcí na celý finanční trh.
Ve druhé, třetí i čtvrté části jsem se zaobírala regulací institucionální, přičemž jsem
se snažila nalézt odpovědi na první dvě výzkumné otázky. Na trhu cenných papírů působí
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dva základní subjekty – organizátor regulovaného trhu a obchodník s cennými papíry – bez
kterých by trh nemohl fungovat. Vedle nich zde pak vystupují také investiční
zprostředkovatelé nebo vázaní zástupci. Specifické postavení má pak provozovatel
mnohostranného obchodního systému, který musí ex lege být zároveň obchodníkem nebo
organizátorem.
Organizátor regulovaného trhu je subjektem, který trh CP organizuje na základě
povolení ČNB. V ČR existují dva organizátoři (a zároveň provozovatelé MOS) – Burza
cenných papírů Praha, a.s. a RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s. BCPP na rozdíl
od RMS funguje pouze na členském principu, kdy přímý přístup svědčí pouze jejím členům,
přičemž členství je založeno na smluvním základě mezi burzou a obchodníkem s cennými
papíry. Pokud by tedy chtěla jiná (fyzická či právnická) osoba obchodovat na BCPP, může
tak učinit pouze prostřednictvím jejího člena. Na RMS sice také obchodují v drtivé většině
licencovaní obchodníci s CP, nicméně přímý přístup mají i jiné fyzické či právnické osoby
splňující jisté kvalifikační požadavky týkající se hodnoty jimi spravovaného majetku,
uzavřených transakcí či realizovaného objemu obchodů.
Jak u organizátora, tak u obchodníka s cennými papíry stanovují právní předpisy
jednak podmínky získání povolení k výkonu jejich činnosti, jednak požadavky na jejich
fungování po celou dobu jejich právní existence. Zákonné podmínky pro udělení licence
u obou subjektů nejsou nepodobné, nicméně lze identifikovat jisté rozdíly. Mezi ty shodné
lze zařadit právní formu, vnitřní strukturu, sídlo, důvěryhodnost, věcné a personální
předpoklady a požadavky kladené na vedoucí osobu, kvalifikovanou účast a úzké propojení.
Ty rozdílné naopak zahrnují především požadavky na vlastní (u ORT) a počáteční (u OCP)
kapitál, plán obchodní činnosti a organizační uspořádání. Podobnosti lze také nalézt
u regulace jejich dalšího právního fungování – např. další podnikatelská činnost subjektů,
dispozice se závodem či informační povinnosti.
Na druhou stranu OCP je ve svém podnikání regulován mnohem více než
organizátor, čemuž se nelze divit hned z několika důvodů. Obchodník s CP je jednak osoba,
která se dostává do kontaktu se zákazníky (ať už přímého nebo nepřímého), často je
oprávněna přijímat jejich peněžní prostředky a zprostředkovává jejich investiční rozhodnutí,
dále obchoduje s vlastními prostředky a podílí se významnou měrou na vytváření ceny na
trhu (obecněji řečeno poskytuje investiční služby). Proto lze nalézt v právním řádu rozsáhlou
úpravu požadavků na kapitálovou přiměřenost a angažovanost (včetně tvorby kombinované
kapitálové rezervy), pravidel jednání se zákazníky a pravidel obezřetného poskytování
investičních služeb, které se obecně snaží snížit rizika podnikání OCP, vytyčit podmínky pro
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řádný a stabilní výkon jeho činnosti, zajistit transparentnost trhu a ochránit investory
(zákazníky) – s tím souvisí také odpověď na otázku, jaký je cíl regulace (viz níže).
Jak jsem již zmínila, mezi další subjekty lze zařadit investičního zprostředkovatele
a vázaného zástupce. Zatímco IZ je osoba poskytující určité investiční služby (přijímání
a předávání pokynů a investiční poradenství) na základě povolení, činnost VZ je závislá na
pouhé registraci (nikoliv na povolení) ČNB a na smluvním vztahu se zastoupeným (který
sám má povolení poskytovat určité IS). Z praktického hlediska je významný vztah mezi nimi
– IZ často vystupuje právě jako zastoupený, který si najímá velké množství vázaných
zástupců, kteří jsou placeni poměrně dle objemu uzavřených obchodů – tato skutečnost je
současné právní úpravě vytýkána, jelikož vede k nejistotě zástupců ohledně jejich odměny,
následné fluktuaci VZ, popřípadě až k absolutní neaktivitě registrovaných zástupců.
U odpovědi na druhou výzkumnou otázku ohledně vývoje regulace vycházím z
analýzy novelizačního zákona č. 204/2017 Sb. přijatého v důsledku nových unijních
předpisů – zejména směrnice MiFID II, nařízení MiFIR, MAR a CRR. Novela ovlivnila
právní úpravu zmíněných subjektů působících na trhu, přičemž lze identifikovat jak změny
formální, tak změny věcné. Prakticky došlo ke sjednocení zákonných podmínek pro udělení
licence organizátora regulovaného trhu, obchodníka s cennými papíry a investičního
zprostředkovatele, přičemž se vychází ze současné úpravy u OCP. Tuto změnu nazírám
pozitivně z hlediska zjednodušení dohledu (ve smyslu zavedení jednotných standardů pro
všechny základní typy subjektů). Zejména u IZ se jedná o zásadní zpřísnění celé právní
úpravy, což, myslím, může přispět ke zvýšení kvality fungování trhu, protože jednoduchost
založení činnosti IZ je také v současné právní úpravě kritizována, hlavně s ohledem na
možnost ovlivňování neprofesionálních zákazníků díky investičnímu poradenství.
Mimo oblast zákonných podmínek pro udělení licence jsem nejvíce změn
identifikovala v úpravě OCP, především v pravidlech poskytování investičních služeb
a pravidlech jednání se zákazníky, nicméně po jejich analýze se uchyluji k závěru, že
dochází pouze k různým zpřesněním, přesunům stávajících povinností do jiných ustanovení,
či jiných právních předpisů, což však může působit značně chaoticky, obzvlášť když
podstata zůstává stejná. Pozitivně (opět z hlediska trhu jako celku) hodnotím přesun
problematiky opatření proti zneužívání trhu do nařízení MAR, které sice taktéž revoluční
změny také nepřináší, ale unijní úprava je díky svému výkladu použitých pojmů či seznamu
ukazatelů manipulativních jednání konkrétnější. Zajímavé je vyloučení akcií jako možného
nabízeného investičního nástroje investičním zprostředkovatelem, a to zejména z důvodů
jeho nevyužívání v praxi. Jako klíčová norma harmonizace je nicméně označováno časové
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omezení oprávnění k výkonu činnosti IZ a VZ, přičemž prodloužení bude podmíněno
zaplacením správního poplatku. Na této novince lze opět identifikovat dva odlišné úhly
pohledu – pro regulátora je tato změna jistě pozitivní, protože odpadne dohled nad
neaktivními subjekty, pro povinné osoby to znamená pouhé zvýšení provozních nákladů.
Obecně mohu nicméně uzavřít, že díky novele došlo v oblasti trhu cenných k regulatornímu
posílení.
V poslední, páté, části jsem se soustřeďovala na trh cenných papírů z pohledu
emitenta a investora a snažila jsem se identifikovat, jak je regulatorní opatření ovlivňují. U
emitentů je důležité, zdali jsou jejich cenné papíry přijaty na regulovaný trh, oficiální trh
nebo do mnohostranného obchodního systému, jelikož od toho se odvíjí rozsah jejich
informačních povinností a povinností týkajících se podmínek přijetí CP k obchodování.
Podmínky přijetí jsou nejpřísnější u trhu oficiálního (kde se obchodují nejprestižnější cenné
papíry), jelikož se snaží zamezit přílišné koncentraci vlastnictví akcií a nedostatečné
a neflexibilní nabídce na trhu, která by omezovala likviditu a cenotvornou funkci trhu.
Naopak v případě MOS zákonná regulace podmínek přijetí na trhu zcela chybí a je pouze
v diskreci provozovatele MOS, aby je upravil dle svého uvážení – je tedy kladen důraz na
samoregulaci. I tuto skutečnost hodnotím jako kladnou, a to hlavně z praktického hlediska,
protože na tzv. Volném trhu RMS (MOS) se v současnosti obchoduje nejvíc akciových
titulů, a to včetně světově známých společností. Informační povinnosti emitentů se taktéž
odlišují, avšak v tomto případě je regulovaný trh upraven jako celek (bez vyčlenění trhu
oficiálního), na MOS informační povinnosti ex lege stanoveny nejsou.
Co se týče dopadu regulatorních opatření na investory, nejprve zmíním ten, který
vyplývá ze samotného uspořádání trhu – běžná fyzická či právnická osoba musí obchodovat
prostřednictvím jiných licencovaných subjektů (brokerů), což pro ni znamená nutnost
placení poplatků za obchodování, komisí a jiných odměn, které se v posledních letech pořád
zvyšují, což může být pro velmi malé investory likvidační. Co však klasifikuji jako
nejzásadnější regulatorní omezení pro investory je úprava prodejů na krátko. Zákaz
nekrytých krátkých prodejů a oznamování významných čistých krátkých pozic jsou chápány
jako bezvýsledná opatření, nadbytečně zvyšující náklady a administrativní zátěž investorů,
nehledě na možné omezení likvidity trhu.
Jaký je tedy vlastně cíl regulace trhu cenných papírů? Nejobecněji řečeno jde
o vytvoření kvalitně fungujícího, konkurenčního investičního prostředí přispívajícího
k ekonomickému vývoji a růstu ČR, nicméně na základě jednotlivých oblastí regulace lze
identifikovat určité dílčí regulatorní cíle. Zaprvé transparentnost – všechny subjekty na trhu
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mají více či méně rozsáhlé informační povinnosti o své činnosti, s čímž souvisí také úprava
insider trading a tržní manipulace. Jako druhý dílčí cíl lze zmínit ochranu investorů, jelikož
napříč právními předpisy lze identifikovat celou řadu institutů vytvořených primárně
k tomuto účelu – např. pravidla jednání OCP se zákazníky, odborná péče, diferenciace výše
počátečního kapitálu u OCP v závislosti na poskytovaných službách a možnosti přijímat
majetek zákazníků, částečně také ony informační povinnosti. Dále pak stabilita trhu, resp.
zajištění kvalitního výkonu podnikatelské činnosti subjektů na trhu a omezení případných
rizik, což je dosahováno pomocí zákonných podmínek pro udělení povolení, pomocí
pravidel obezřetného poskytování IS (zejména vytvořením řídícího a kontrolního systému
povinné osoby) nebo dodržováním pravidel kapitálové přiměřenosti a angažovanosti
obchodníků s cennými papíry.
Jak tedy zhodnotit regulaci trhu cenných papírů jako celku? Myslím si, že trh
cenných papírů patří (jako všechny oblasti finančních trhů v ČR) k oblastem velmi
regulovaným. Na druhou stranu se mi regulatorní opatření obecně jeví jako skutečně
potřebná a nepostradatelná, zejména s ohledem na význam trhu pro hospodářství státu. Už
jen na základě retrospektivního pohledu na důvody vypuknutí poslední světové finanční
a ekonomické krize výrazně umocněné celkovou globální finanční propojeností je zřejmé,
že je nutné usilovat o stabilitu a funkčnost nejen trhu cenných papírů, ale celého finančního
sektoru, a to nejen v ČR, ale i na celém světě.
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SEZNAM ZKRATEK
Právní předpisy:
DA
nařízení k

nařízení komise v přenesené pravomoci (EU) ze dne 25. 4. 2016, kterým
se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU,
pokud jde o organizační požadavky a provozní podmínky investičních
podniků a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice

CRD IV

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června
2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním
dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky

CRR

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. 6.
2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční
podniky

InfoV

vyhláška č. 236/2008 Sb., o informačních povinnostech organizátora
regulovaného trhu a provozovatele mnohostranného obchodního
systému

MAR

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16.
dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise
2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES

MiFID II

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května
2014, o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES
a 2011/61/EU

MiFID

směrnice 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004, o trzích finančních nástrojů

MiFIR

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 o trzích
finančních nástrojů

ObezV

vyhláška č. 163/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních
a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

OZ

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

PravIS II

Vyhláška č. 308/2017 Sb. o podrobnější úpravě některých pravidel při
poskytování investičních služeb

PravIS

vyhláška č. 303/2010 Sb. o podrobnější úpravě některých pravidel při
poskytování investičních služeb

SSR

Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 236/2012 o prodeji na
krátko a některých aspektech swapů úvěrového selhání

VýOCP

vyhláška č. 427/2013 Sb., o předkládání výkazů obchodníky s cennými
papíry České národní bance

ZDOKT

zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně
a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

ZoD

zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů

ZOK

zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon
o obchodních korporacích)

ZoPS

zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů

ZPKT

zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění
pozdějších předpisů

ZSP

zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších
předpisů

Další zkratky:
BCPP
CP

Burza cenných papírů Praha, a.s.
cenný papír / cenné papíry

ČNB

Česká národní banka

HDP

hrubý domácí produkt

IS

investiční služba / investiční služby

IZ

investiční zprostředkovatel

KKR

kombinovaná kapitálová rezerva

MOS

mnohostranný obchodní systém

OCP

obchodník s cennými papíry

OECD

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

ORT

organizátor regulovaného trhu

PXE

POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s.

RMS

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

ŘKS

řídící a kontrolní systém

VZ

vázaný zástupce
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o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES
a 2004/72/ES. In: Úřední věstník Evropské unie
Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 575/2013 ze dne 26. 6. 2013
o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky. In: Úřední
věstník Evropské unie
Nařízení Komise (ES) č. 1287/2006 ze dne 10. srpna 2006, kterým se provádí směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokud jde o evidenční povinnosti
investičních podniků, hlášení obchodů, transparentnost trhu, přijímání finančních
nástrojů k obchodování a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice. In: Úřední
věstník Evropské unie
Nařízení Komise (ES) č. 809/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se provádí směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokud jde o údaje obsažené v prospektech,
úpravu prospektů, uvádění údajů ve formě odkazu, zveřejňování prospektů a šíření
inzerátů. In: Úřední věstník Evropské unie
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) ze dne 25. 4. 2016, kterým se doplňuje
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o organizační
požadavky a provozní podmínky investičních podniků a o vymezení pojmů pro účely
zmíněné směrnice. In: Úřední věstník Evropské unie
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004, o trzích
finančních nástrojů. In: Úřední věstník Evropské unie
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013
o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými
institucemi a investičními podniky. In: Úřední věstník Evropské unie
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014, o trzích
finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU. In: Úřední věstník
Evropské unie
Úřední sdělení ČNB ze dne 18. září 2009 k povolení k činnosti obchodníka s cennými
papíry. In: Věstník ČNB.
Úřední sdělení ČNB ze dne 3. prosince 2013 k výkladu pojmů důvěryhodnost a odborná
způsobilost. In: Věstník ČNB.

Vyhláška č. 234/2009 Sb., ze dne 21. července 2009 o ochraně proti zneužívání trhu
a transparenci. In: Sbírka zákonů České republiky.
Vyhláška č. 163/2014 Sb. ze dne 30. července 2014 o výkonu činnosti bank, spořitelních
a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry. In: Sbírka zákonů České republiky.
Vyhláška č. 231/2009 Sb. ze dne 21. července 2009 o náležitostech a způsobu vedení
deníku obchodníka s cennými papíry a náležitostech a způsobu vedení evidence
investičního zprostředkovatele. In: Sbírka zákonů České republiky.
Vyhláška č. 233/2009 Sb. ze dne 21. července 2009 o žádostech, schvalování osob
a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve
znění pozdějších předpisů. In: Sbírka zákonů České republiky.
Vyhláška č. 236/2008 Sb. ze dne 23. června 2008 o informačních povinnostech
organizátora regulovaného trhu a provozovatele mnohostranného obchodního systému.
In: Sbírka zákonů České republiky.
Vyhláška č. 303/2010 Sb. ze dne 14. 10. 2010 o podrobnější úpravě některých pravidel
při poskytování investičních služeb. In: Sbírka zákonů České republiky.
Vyhláška č. 308/2017 Sb., ze dne 11. září 2017 o podrobnější úpravě některých pravidel
při poskytování investičních služeb. In: Sbírka zákonů České republiky.
Vyhláška č. 427/2013 Sb., ze dne 6. prosince 2013 o předkládání výkazů obchodníky
s cennými papíry České národní bance. In: Sbírka zákonů České republiky.
Zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. In: Sbírka zákonů České republiky.
Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. In: Sbírka zákonů České
republiky.
Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. In: Sbírka zákonů
České republiky.
Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění
pozdějších předpisů. In: Sbírka zákonů České republiky.
Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů. In: Sbírka zákonů České
republiky.
Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.
In: Sbírka zákonů České republiky.
Zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů. In: Sbírka
zákonů České republiky.

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění
pozdějších předpisů. In: Sbírka zákonů České republiky.
Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů. In: Sbírka
zákonů České republiky.
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. In: Sbírka
zákonů České republiky.
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. In: Sbírka
zákonů České republiky.
Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních
korporacích), ve znění pozdějších předpisů. In: Sbírka zákonů České republiky.
4. Seznam použité judikatury:
Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 6. prosince 2016, č. j. 5 Af 51/2013-44
5. Seznam ostatních zdrojů:
Důvodová zpráva k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání
na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. In: ASPI,
Wolters Kluwer.
Důvodová zpráva k zákonu č. 135/2014 Sb., změna zákonů v souvislosti se stanovením
přístupu k peněžním organizacím In: ASPI, Wolters Kluwer.
Důvodová zpráva k zákonu č. 230/2008 Sb., změna zákona o podnikání na kapitálovém
trhu. In: ASPI, Wolters Kluwer.
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PŘÍLOHY
Příloha 1: Seznam členů Burzy cenných papírů Praha, a.s.
BH Securities a.s.

CYRRUS, a.s.

Česká spořitelna, a.s

Československá obchodní banka, a. s.

EQUILOR ZRt

Fio banka, a.s.

IPOPEMA Securities S.A.

J & T BANKA, a.s.

Komerční banka, a.s.

Patria Finance, a.s.

PPF banka a.s.

Raiffeisen Centrobank AG

Raiffeisenbank a.s.

Société Générale S.A.

WOOD & Company Financial
Services, a.s.

UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia a.s.

Zdroj: Seznam členů burzy. Burza cenných papírů Praha. [online]. [cit. 31. 7. 2017]. Vlastní zpracování.
Dostupné z: https://www.pse.cz/obchodovani/clenove-burzy/seznam-clenu-burzy/

Příloha 2: Standard Market BCPP – výsledky obchodování ke dni 27. 9. 2017
Název
ISIN
E4U
CZ0005123620
ENERGOAQUA
CS0008419750
JÁCHYMOV PM
CS0008446753
NWR
GB00B42CTW68
PHILIP MORRIS ČR
CS0008418869
PRAŽSKÉ SLUŽBY
CZ0009055158
RMS MEZZANINE
CS0008416251
TOMA
CZ0005088559

Aktuální
cena

Změna
[%]

Celkový
objem [ks]

Celkový objem
[tis. Kč]

115,00

0,00 %

0

0

2 390,00

0,00 %

0

0

1 225,00

0,00 %

0

0

0,07

0,00 %

0

0

16 550,00

+1,53 %

1 041

17 142

1 400,00

0,00 %

0

0

1,00

0,00 %

0

0

1 190,00

0,00 %

0

0

Zdroj: Oficiální kurzovní lístek: Standard Market ke dni 27. 9. 2017. Burza cenných papírů Praha. [online].
[cit. 27. 9. 2017]. Vlastní zpracování. Dostupné z: https://www.pse.cz/udaje-o-trhu/statistika/oficialnikurzovnilistek/?_csrf=UTF3MC44WlEzVRRRdgxiIykcPlobSi83N2kVdkhvMQgzUx5.ZF8NGQ%3D%3D&c45913
%5BassetType%5D=stocks&c45913%5BallSubtypes%5D=&c45913%5Bstocks%5D=S&c45913%5Bbonds
%5D=&c45913%5Bfunds%5D=&c45913%5Bcertificates%5D=&c45913%5Bday%5D=27.09.2017

Příloha 3: Prime Market BCPP – výsledky obchodování ke dni 27. 9. 2017
Název
ISIN
BOREALIS
GI000A1J9JJ0
CETV
BMG200452024
ČEZ
CZ0005112300
ERSTE GROUP BANK
AT0000652011
FORTUNA
NL0009604859
KOFOLA ČS
CZ0009000121
KOMERČNÍ BANKA
CZ0008019106
MONETA MONEY
BANK
CZ0008040318
O2 C.R.
CZ0009093209
PEGAS NONWOVENS
LU0275164910
TMR
SK1120010287
UNIPETROL
CZ0009091500
VGP
BE0003878957
VIG
AT0000908504

Aktuální
cena

Změna
[%]

Celkový objem
[ks]

Celkový objem
[tis. Kč]

180,00

0,00 %

-

-

89,80

+1,58 %

6548

586

447,00

+2,05 %

711 425

316 993

932,60

-0,98 %

93 737

87 370

141,00

+0,71 %

656

93

414,00

+0,73 %

315

130

954,70

-1,39 %

95 237

91 482

77,50

-0,58 %

644 512

50 037

272,00

+0,48 %

73 548

19 952

957,10

-2,15 %

9 483

9 134

710,00

0,00 %

25

18

344,00

+ 1,53 %

140 731

48 517

353,00

0,00 %

0

0

647,70

+1,05 %

10 117

6 515

Zdroj: Oficiální kurzovní lístek: Prime Market ke dni 27. 9. 2017. Burza cenných papírů Praha. [online]. [cit.
27. 9. 2017]. Vlastní zpracování. Dostupné z: https://www.pse.cz/udaje-o-trhu/statistika/oficialni-kurzovnilistek/?_csrf=VC5jVlROMEs2SgA3DHoIOSwDKjxhPEUtMnYBEDIZWxI2TAoYHilnAw%3D%3D&c459
13%5BassetType%5D=stocks&c45913%5BallSubtypes%5D=&c45913%5Bstocks%5D=X1&c45913%5Bbo
nds%5D=&c45913%5Bfunds%5D=&c45913%5Bcertificates%5D=&c45913%5Bday%5D=27.09.2017

Příloha 4: Oficiální trh RMS – výsledky obchodování ke dni 27. 9. 2017

CETV

88,90

+0,23 %

3,70

Celkový
objem [tis.
Kč]
331,46

ČEZ
DEUTSCHE TELEKOM
AG
ENERGOAQUA
ERSTE GROUP BANK
AG
KAROSERIA

446,30

+2,27 %

22,85

10 131,18

415,90

0,00 %

0,00

0,00

2 600,00

0,00 %

0,00

0,00

953,90

-0,64 %

0,10

95,55

1 005,10

0,00 %

0,00

0,00

960,00

-1,03 %

0,51

490,36

ORCO

7,20

0,00 %

0,00

0,00

O2 C.R.

272,50

-0,55 %

0,85

233,42

16 560,00

+1,13 %

0,07

1 097,57

TESLA KARLÍN

465,60

0,00 %

0,00

0,00

TOMA

1195,00

0,00 %

0,00

0,00

UNIPETROL

345,00

+1,47 %

1,17

403,60

Emise

KOMERČNÍ BANKA

PHILIP MORRIS ČR

Aktuální
kurz

Změna
[%]

Celkový
objem [tis. ks]

Zdroj: Souhrnné statistiky. RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů. [online]. [cit. 27. 9. 2017]. Vlastní
zpracování. Dostupné z: http://www.rmsystem.cz/vysledky/historie-obchodovani/souhrnne-statistiky

NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE A ABSTRAKT
NÁZEV:
Regulace finančního trhu v ČR se zaměřením na trh cenných papírů
ABSTRAKT:
Finanční trhy tvoří základ fungování každé tržní ekonomiky a jejich regulace se
v posledních letech (zejména s poslední světovou finanční a ekonomickou krizí) dostává do
popředí politicko-legislativního rozhodování. Tato diplomová práce se zabývá regulací trhu
s cennými papíry v ČR, přičemž jejím hlavním cílem je zhodnocení této regulace, především
její vývoj a dopady na trh jako celek, na jednotlivé emitenty cenných papírů, popř. na jejich
investory. Práce samotná je rozdělena do pěti částí. První z nich představuje teoretický úvod
do problematiky finančních trhů a soustřeďuje se na základní pojmy, funkce finančních trhů
či jejich členění. Druhá až čtvrtá část se věnují klíčovým subjektům působícím na trhu
cenných papírů – organizátorovi regulovaného trhu, obchodníkovi s cennými papíry,
investičnímu zprostředkovateli, vázanému zástupci a provozovateli mnohostranného
obchodního systému – a zejména se snaží komparovat jejich současnou právní úpravu
s právní úpravou ve znění novelizačního zákona č. 204/2017 Sb. Tento zákon nabývá obecně
účinnosti 3. ledna 2018 a transponuje významné předpisy unijního sekundárního práva
z oblasti kapitálového trhu, zejména pak směrnici Evropského parlamentu a Rady
2014/65/EU o trzích finančních nástrojů (MiFID II); nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů (MiFIR) a nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 o zneužívání trhu (MAR). Pátá část se zaměřuje na
regulaci trhu cenných papírů z pohledu emitenta a investora a snaží se zodpovědět otázku,
jakým způsobem jsou tyto dva subjekty ovlivňovány regulatorními opatřeními. Na straně
emitenta je pozornost soustředěna na podmínky přijetí cenných papírů k obchodování na
regulovaný trh a na jeho informační povinnosti, na straně investora jde především o analýzu
tzv. short selling neboli prodejů na krátko.
KLÍČOVÁ SLOVA:
finanční trh, trh cenných papírů, regulace, cenný papír, prodeje na krátko

THE TITLE OF THE MASTER'S THESIS AND ABSTRACT
TITLE:
Financial Market Regulation in the Czech Republic with a Focus on the Securities
Market
ABSTRACT:
The financial markets constitute a foundation of every market economy and in recent
years their regulation is becoming increasingly relevant for political-legislative decisionmaking process (mainly as result of the last world financial and economic crisis). This
Master's thesis focuses on the securities market regulation in Czech Republic and its main
purpose is to evaluate this regulation, primarily its development and impacts on the market
as a whole, on an individual issuer of a security or (as the case may be) on an investor as
well. The thesis itself is divided into five parts. The first one represents a theoretical
introduction to the financial markets and analyses basic terms, financial market functions
and structure. The second, third and fourth chapters deal with crucial entities influencing the
securities market – a regulated market organizer, an investment firm, investment
intermediaries and a multi-sided trading system organizer. Chapters especially strive to
compare contemporary legislation with legislation as amended by the Act No. 204/2017 Sb.,
which generally comes into force January 3rd 2018 and which transposes important European
secondary legislation regulations, such as Directive 2014/65/EU of the European Parliament
and of the Council on markets in financial instruments (MiFID II), Regulation (EU) No.
600/2014 of the European Parliament and of the Council on markets in financial instruments
(MiFIR) and Regulation (EU) No. 596/2014 of the European Parliament and of the Council
on market abuse (MAR). The last part concentrates on securities market regulation from the
issuer's and investor's point of view and tries to answer a question, how they are influenced
by regulatory measurements. In case of an issuer, the author's attention is turned to
conditions for an admission of securities for trading and information obligations, as for an
investor, the point is to introduce short selling regulation.
KEYWORDS:
financial market, securities market, regulation, security, short selling

