
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

EKONOMICKÁ FAKULTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 Bc. Hana Rusková 



 

  



VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

EKONOMICKÁ FAKULTA 

 

 

 

KATEDRA PRÁVA 

 

 

 

 

Vliv nového systému regulace a dohledu nad finančními trhy Evropské unie 
na český systém dohledu 

 

Impact of New System of Regulation and Supervision of Financial Markets 
in the European Union on the Czech Supervision System 

 

 

 

 

 

 

 

Student: Bc. Hana Rusková 

 

Vedoucí diplomové práce: Mgr. Milan Gryga 

 

 

 

 

Ostrava 2013 

  







Obsah 

 

 

1 Úvod ……………………………………………………………………………………..8 

2 Regulace a dohled v oblasti finančního trhu ................................................................ 10 

2.1 Co je to finanční trh ........................................................................................ 10 

2.2 Definice banky jakožto nejdůležitějšího aktéra na finančních trzích ............. 11 

2.3 Důležitost regulace a dohledu na finančních trzích ........................................ 11 

2.4 Co je to regulace a dohled .............................................................................. 14 

2.5 Systém bankovní regulace .............................................................................. 16 

2.5.1 Regulace vstupu do bankovní sféry ............................................................ 17 

2.5.2 Stanovení základních pravidel činnosti bank .............................................. 18 

2.5.3 Prověřování a vynucování dodržování základních pravidel činnosti bank . 20 

2.5.4 Finanční ochranná síť .................................................................................. 20 

2.6 Způsoby a modely bankovního dohledu ......................................................... 22 

2.6.1 Integrovaný dohled ..................................................................................... 23 

2.6.2 Specializovaný dohled ................................................................................ 25 

2.7 Instituce provádějící regulaci a dohled ........................................................... 27 

3 Vliv Evropské unie na český systém dohledu ............................................................... 29 

3.1 Struktura finančního trhu České republiky ..................................................... 29 

3.2 Česká národní banka jako orgán regulace a dohledu nad finančním trhem 

České republiky .................................................................................................................... 30 

3.2.1 Integrace dohledu nad finančním trhem České republiky v roce 2006 ...... 31 

3.2.2 Výbor pro finanční trh ................................................................................ 33 

3.2.3 Výkon dohledu ČNB nad jednotlivými částmi trhu České republiky ........ 33 

3.2.4 Mezinárodní spolupráce ČNB v rámci regulace a dohledu nad finančními 

trhy …………………………………………………………………………….38 

3.3 Způsob regulace a dohledu nad finančními trhy vykonávaný v rámci Evropské 

unie před reformou ze dne 24. 11. 2010 ............................................................................... 39 

3.4 Vliv evropského systému dohledu na český systém dohledu ......................... 42 

3.4.1 Sekundárně legislativní právní akty Evropské unie a jejich účinek ........... 42 

3.4.2 Vliv Evropské unie na český systém dohledu v letech 2006 - 2010 ........... 42 

3.5 Zhodnocení stavu regulace v oblasti finančního trhu v období 2006 – 2010 . 49 



4 Výhody a nevýhody nového evropského systému dohledu ......................................... 51 

4.1 Nové uspořádání v regulaci a dohledu na evropské úrovni ............................ 51 

4.1.1 Institucionální uspořádání ........................................................................... 51 

4.1.2 Úkoly a pravomoci nových institucí ........................................................... 53 

4.1.3 Rozdíl oproti předchozímu uspořádání ....................................................... 54 

4.2 Vliv na český systém dohledu ........................................................................ 55 

4.3 Výhody a nevýhody nového uspořádání ........................................................ 57 

4.3.1 Výhody ........................................................................................................ 57 

4.3.2 Nevýhody .................................................................................................... 58 

4.4 Názory zainteresovaných stran ....................................................................... 59 

4.5 Zhodnocení ..................................................................................................... 61 

5 Závěr ……………………………………………………………………………………64 

Seznam použité literatury a pramenů .................................................................................. 67 

Seznam zkratek ...................................................................................................................... 70 

 



8 

 

1 Úvod 

Evropská unie je nadnárodní organizací, jejímž členem se Česká republika stala roku 

2004 a která nám od našeho vstupu přinesla řadu výhod i nevýhod. Od samotného vstupu 

Českou republiku toto členství výrazně ovlivňuje, kdy v rámci společné politiky dochází 

k postupnému přenášení části pravomocí do evropských rukou a kdy se Česká republika musí 

řídit legislativními předpisy vydaných Evropskou unií. V důsledku probíhající světové 

hospodářské krize, která se v roce 2008 rozšířila a výrazně zasáhla i evropské finanční trhy, 

vznikly i nové orgány regulace a dohledu na evropské úrovni. Cílem této diplomové práce je 

posoudit, jaký vliv tento nový systém uspořádání evropské regulace a dohledu a nově vzniklé 

evropské dohledové orgány mohou mít na český systém regulace a dohledu. 

V první kapitole se budu zabývat teorií regulace a dohledu na finančních trzích, kde 

definuji, co to finanční trh, regulace a dohled vlastně jsou a jaké instituce regulaci a dohled 

vykonávají, kde uvedu definici regulace a dohledu a kde vysvětlím, proč jsou regulace a 

dohled vlastně důležité. 

V druhé kapitole se budu zabývat tím, jaký vliv měl již starý systém evropského 

uspořádání na český systém dohledu. V této kapitole se zaměřím na český systém dohledu, 

který vykonává Česká národní banka. Dále poukážu na to, jak vypadalo staré uspořádání 

dohledu na evropské úrovni a jak již toto uspořádání dohledu ovlivňovalo český systém 

dohledu v období od integrace českého dohledu pod ČNB do vzniku nových evropských 

dohledových orgánů (čili od roku 2006 do roku 2010). 

V třetí kapitole se pak budu zabývat vznikem nových evropských orgánů dohledu 

a jejich pravomocemi. Pokusím se zde zhodnotit, jaký tento nový systém evropských orgánů 

dohledu může mít vliv na český systém dohledu a jaké výhody a nevýhody nám toto nové 

uspořádání přinese. 

Na základě metody analýzy vlivu starého systému evropského dohledu na český systém 

dohledu se pokusím zjistit, jak již tento starý systém evropského dohledu ovlivňoval český 

systém dohledu a co můžeme očekávat od nových evropských dohledových orgánů. 

Pro zpracování diplomové práce byly stěžejními zdroji především monografie od Lenky 

Juroškové Bankovní regulace a dohled a od Iva Jeníka Dohled a regulace finančního trhu. 

Dále bylo čerpáno z dokumentů České národní banky Zprávy o výkonu dohledu nad 
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finančním trhem 2006 – 2011. Pro upřesnění informací byly využívány internetové stránky 

České národní banky a Ministerstva financí České republiky. 
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2 Regulace a dohled v oblasti finančního trhu 

2.1 Co je to finanční trh 

Finanční trh je trh, na kterém dochází k různým finančním operacím a který je nutné, 

stejně jako ostatní trhy, regulovat, čili stanovit pravidla a podmínky obchodování na tomto 

trhu. Pro správné pochopení důležitosti regulace a dohledu na finančních trzích je nutné 

nejdříve správně pochopit princip fungování finančního trhu. Proto, než přejdeme k samotné 

regulaci a dohledu na tomto trhu, musíme nejdříve přiblížit definici a podstatu fungování 

finančního trhu, stejně tak jako subjekty vystupující na tomto trhu. 

Obecně si lze pod pojmem finanční trh představit místo, kde se střetává poptávka 

po různých finančních instrumentech s její nabídkou. Lépe řečeno na finančním trhu dochází 

k přelévání finančních instrumentů od subjektů, které mají těchto finančních instrumentů 

přebytek a vlastní je, k subjektům, které jich mají nedostatek a rádi by s nimi disponovali. 

Tyto dva základní protipólní subjekty finančního trhu se nazývají věřitelé a dlužníci. 

Věřitelé jsou ta skupina lidí, kteří vlastní nadbytek finančních instrumentů a aby je 

mohli propůjčit jiným dlužníkům, očekávají z tohoto obchodu určitý výnos a rychlou 

návratnost. Dlužníci jsou naopak druhými subjekty finančního trhu, které nemají dostatek 

finančních prostředků, ale rádi by s nimi nějakým způsobem disponovali. Z tohoto důvodu si 

tyto finanční prostředky půjčují od věřitelů a zároveň očekávají, že z tohoto obchodu budou 

mít co nejmenší náklady a maximální období půjčky. 

Jak lze předpokládat, věřitelé a dlužníci mají naprosto rozdílné a protichůdné zájmy, 

které komplikují stanovení obchodních podmínek tak, aby vyhovovaly oběma stranám. 

Z tohoto důvodu vstupují do tohoto obchodního vztahu zprostředkovatelé, kteří mají 

především za úkol vytvořit dobré a pro obě strany vyhovující podmínky. Těmito 

zprostředkovateli jsou banky a další finanční instituce, které jsou rovněž subjekty finančního 

trhu. 

Z obecných zásad fungování finančního trhu je jasné, že banky hrají na finančních 

trzích velmi důležitou roli. Dobře fungující bankovní systém je, jak bylo i dokázáno právě 

probíhající finanční krizí, určujícím předpokladem nejen pro správné fungování finančního 

trhu, ale i pro celkový růst ekonomiky státu. 
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2.2 Definice banky jakožto nejdůležitějšího aktéra 

na finančních trzích 

Vzhledem k tomu, že banky hrají důležitou a podstatnou roli na finančních trzích 

a budou stěžejním bodem této diplomové práce, je nyní na místě si uvést definici banky. Jak 

již bylo zmíněno výše, banky jsou finančními zprostředkovateli mezi věřiteli a dlužníky, kteří 

jsou základními subjekty finančního trhu. Paní Lenka Jurošková ve své publikaci Bankovní 

regulace a dohled uvádí, že hlavní činnost bank spočívá v přijímání peněz od veřejnosti 

v podobě vkladů na účty bank a v poskytování úvěrů.1 Banky tedy přijímají vklady 

od veřejnosti, aby tyto vklady mohly transformovat ve formě úvěrů dalším institucím. Protože 

banky jsou instituce, které rovněž usilují o maximalizaci zisku, získávají zisk z rozdílu 

v úrocích mezi poskytovanými úvěry a přijímanými vklady. Aby banky měly dostatek 

finančních prostředků na poskytování úvěrů, musí mít dostatečné množství vkladatelů. 

V dnešní době není činnost bank omezena pouze na přijímání vkladů a poskytování úvěrů, 

i když tato činnost je hlavním úkolem bank, banky rovněž vstupují na finanční trhy a mohou 

získávat finanční zdroje od jiných institucí (například od jiných bank), které by byly zdrojem 

pro poskytování úvěrů. Tedy pokud banka potřebuje další finanční prostředky, vydá cenné 

papíry, které si koupí jiná instituce.2 Z toho je jasné, že banky na finančních trzích 

nevystupují pouze jako finanční zprostředkovatelé, ale mohou zde vystupovat i v pozici 

věřitelů nebo dlužníků. V každém případě bankovnictví je největší a nejpodstatnější částí 

finančního trhu. 

2.3 Důležitost regulace a dohledu na finančních trzích 

Se vznikem finančního trhu a se zvyšujícím se počtem účastníků na tomto trhu vznikla 

povinnost finanční trh regulovat, čili stanovit určitá pravidla, která budou jeho účastníci 

dodržovat, aby docházelo ke korektnímu obchodování na finančních trzích. Zde si však 

musíme položit otázku, proč je vůbec nutná regulace finančního trhu a do jaké míry je nutné 

regulovat tento trh? Nebyly by finanční trhy efektivnější, kdyby byly více liberalizovány? 

                                                 
1 JUROŠKOVÁ, Lenka. Bankovní regulace a dohled. Praha: Auditorium, 2012. 174 s. ISBN 978 – 80 –

 87284 – 26 – 1. S. 15. 
2 JUROŠKOVÁ, Lenka. Bankovní regulace a dohled. Praha: Auditorium, 2012. 174 s. ISBN 978 – 80 –

 87284 – 26 – 1. S. 15. 
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Je jisté, že s větší či menší mírou regulace a s různými podobami regulace trhů se 

můžeme setkat ve všech státech. Mnoho podob regulace závisí na velikosti finančního trhu, 

na finančních instrumentech, se kterými se na tomto trhu obchoduje, na subjektech, které 

na tomto trhu vystupují. Z toho vyplývá, že podoba regulace se bude v různých státech více 

či méně odlišovat, nicméně v základech je smysl regulace totožný. Dle Pavláta a Kubíčka 

není regulace trhů produktem moderní doby, ale s jistou mírou regulace jsme se mohli setkat 

již v minulosti, kdy prvotním důvodem pro regulaci trhu byla ochrana před narušiteli 

obchodování, kteří by se snažili znemožnit jeho hladký průběh, před kriminálními živly, ale 

zároveň si sami účastníci stanovili pravidla, za kterých budou obchody probíhat.3 Důvody 

pro regulaci finančních trhů jsou však obsáhlejší. Je zřejmé, že postupná regulace trhů vzniká 

už od počátku samotného obchodování a s větším počtem účastníků, s větším množstvím 

obchodovatelných produktů a s větší komplikovanosti obchodů je účel regulace finančních 

trhů mnohem smysluplnější. 

Dle Lenky Juroškové byla v minulosti ještě jistá míra liberalizace, obzvlášť bankovní 

sféry, možná, a to z důvodu větší disciplinarity bank. Banky si byly vědomy toho, že jejich 

dlouhodobá existence závisí na schopnosti udržet si důvěru vkladatelů a taky na tom, že 

přílišné riskování za účelem dosažení, co největšího zisku se nevyplácí.4 V dnešní době už 

nelze takto pohlížet na chování bank, protože i banky jsou instituce, které usilují 

o maximalizaci zisku. Hlavním cílem ekonomicky smýšlejících subjektů je maximalizace 

zisku. Toto pravidlo platí i pro subjekty, vystupující na finančních trzích, a to, ať už se jedná 

o věřitele či dlužníky nebo o jejich zprostředkovatele čili banky. Protože hlavním motorem 

pro subjekty vystupující na finančních trzích je hnaní se za dosažením co největšího zisku, je 

jasné, že správné fungování finančního trhu se bez určité míry regulace neobejde. 

Vladislav Pavlát a Antonín Kubíček pak spatřují hlavní důvody regulace finančních trhů 

v „ochraně spotřebitele, omezení síly oligopolu a monopolu, ochraně veřejnosti 

před kriminalitou a omezení negativních důsledků externalit.“
5 

I Lenka Jurošková odůvodňuje důležitost regulace bankovní sféry a to především 

z důvodu, aby došlo k zamezení tržních selhání. Uvádí tři typy tržních selhání, ke kterým 

                                                 
3 PAVLÁT, Vladislav a Antonín KUBÍČEK. Regulace a dohled nad finančními trhy. 2. přeprac. vyd. 

Praha: Vysoká škola finanční a správní v edici Eupress, 2010. 226 s. ISBN 978 – 80 – 7408 – 036 – 4. S. 10. 
4 JUROŠKOVÁ, Lenka. Bankovní regulace a dohled. Praha: Auditorium, 2012. 174 s. ISBN 978 – 80 –

 87284 – 26 – 1. S. 17. 
5 PAVLÁT, Vladislav a Antonín KUBÍČEK. Regulace a dohled nad finančními trhy. 2. přeprac. vyd. 

Praha: Vysoká škola finanční a správní v edici Eupress, 2010. 226 s. ISBN 978 – 80 – 7408 – 036 – 4. S. 11. 
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může dojít a které jsou příčinou regulatorních zásahů. Těmito tržními selháními jsou 

existence přirozeného monopolu, informační asymetrie a existence negativních 

externalit. Informační asymetrie a negativní externality pak ospravedlňují existenci regulace 

bankovního sektoru.6 Protože tyto důvody jsou heslovité, nyní se je pokusíme více přiblížit 

a vysvětlit si je na příkladech, abychom si mohli říci, jestli jsou opodstatněné. 

Informační asymetrie spočívá v tom, že jedna strana trhu ví více informací, než druhá 

strana trhu. Většinou velké instituce či banky mají lepší přístup k informacím, než spotřebitelé 

či vkladatelé, a tím pádem se dostávají do výhody. Obzvlášť v případě, kdy mnoho finančních 

produktů je často velmi složitých a je velice obtížné pro normálního spotřebitele či vkladatele 

jim porozumět a porovnat jejich výhody a nevýhody. 

Lenka Jurošková ve své publikaci uvádí příklad informační asymetrie v bankovní sféře, 

kdy vkladatelé potřebují znát bezpečnost svých vložených vkladů do banky, čili finanční 

zdraví banky. Aby banka byla schopná dostat svým závazkům, musí její poskytované půjčky 

být bezpečné, čili hodně závisí na zodpovědnosti dlužníků splácet bance jim poskytované 

půjčky. Informace o dlužnících však vkladatelům nejsou přístupné, což znemožňuje 

vkladatelům zjistit, jak na tom banka ve skutečnosti je.7 Vkladatelé jsou tak v informační 

nevýhodě. 

Negativní externalitou v bankovní sféře se dle Lenky Juroškové myslí pád jedné 

finanční instituce, která může vyvolat dominový efekt na další instituce, a to tak, že veřejnost 

podlehne obavám, že v případě pádu jedné instituce se dostanou do problému i ostatní 

finanční instituce a právě to odstartuje jejich selhání, ač původně tyto instituce nebyly 

problémové.8 

Hrozby se však nevyskytují pouze v bankovní sféře finančního trhu, ale i v jeho 

ostatních částech. Můžeme zde zmínit například ochranu účastníků trhu před koupi 

nekvalitních finančních produktů z důvodu nedostatečných informací či klamavých reklam, 

                                                 
6 JUROŠKOVÁ, Lenka. Bankovní regulace a dohled. Praha: Auditorium, 2012. 174 s. ISBN 978 – 80 –

 87284 – 26 – 1. S. 18. 
7 JUROŠKOVÁ, Lenka. Bankovní regulace a dohled. Praha: Auditorium, 2012. 174 s. ISBN 978 – 80 –

 87284 – 26 – 1. S. 18. 
8 JUROŠKOVÁ, Lenka. Bankovní regulace a dohled. Praha: Auditorium, 2012. 174 s. ISBN 978 – 80 –

 87284 – 26 – 1. S. 19. 
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prosazování vyšších cen méně kvalitních finančních produktů monopolem z důvodu 

neexistence konkurenčního prostředí, či nebezpečí ekonomické kriminality.9 

Regulací, kterou se určí pravidla, za kterých by se mělo na finančních trzích 

obchodovat, je nutno omezit co nejvíce tato možná rizika, které se mohou vyskytnout 

na finančních trzích. Regulace se tak snaží docílit toho, aby docházelo k bezpečnému, 

efektivnímu a zdravému fungování bankovního a finančního trhu, aby zamezila možný 

úpadek bank, aby ochránila zákazníky finančního trhu, aby podpořila jejich důvěru 

v obchodování s finančními instrumenty a aby především vytvořila rovné podmínky 

pro všechny účastníky finančního trhu.10 

I po stanovení pravidel, určujících chování na finančních trzích, však není zcela jisté, 

jestli jeho účastníci se těmito pravidly budou řídit a respektovat je. Z tohoto důvodu k regulaci 

bezpodmínečně patří dohled, kterým se provádí kontrola dodržování stanovených pravidel. 

Z výše zmíněných cílů regulace a hrozeb, které se mohou vyskytovat na finančním trhu, 

vyplývá, že regulace nejen bank, ale i celého finančního trhu, je nesmírně důležitá a to 

především z toho důvodu, že se snaží zajistit bezpečnost a spolehlivost fungování bank 

a finančního trhu a tím si zajistit i důvěru hlavních aktérů na finančním trhu. Určitá míra 

regulace je nezbytná pro správné a efektivní fungování finančního trhu jako jedné 

z nejdůležitějších složek růstu ekonomiky a blahobytu státu. 

2.4 Co je to regulace a dohled 

Regulace a dohled nad finančním trhem je tedy nezbytnou součástí zajišťující správné 

fungování finančních trhů. Abychom se ale mohli dále zabývat systémem regulace a dohledu 

a institucemi, které vykonávají regulatorní a dohledovou činnost a především tím, co vše a 

do jaké míry je nutné regulovat, musíme si nejdříve objasnit, co přesně regulace a dohled 

znamenají. 

Regulace a dohled jsou dva zcela odlišné výrazy, které spolu velice úzce souvisí, ale 

není možné je zaměňovat, neboť využívají odlišných nástrojů a mohou být svěřeny různým 

institucím. I když jsou tyto dva výrazy od sebe odlišné, jeden bez druhého nemohou zcela 

                                                 
9 PAVLÁT, Vladislav a Antonín KUBÍČEK. Regulace a dohled nad finančními trhy. 2. přeprac. vyd. 

Praha: Vysoká škola finanční a správní v edici Eupress, 2010. 226 s. ISBN 978 – 80 – 7408 – 036 – 4. S. 10 – 
17. 

10 JUROŠKOVÁ, Lenka. Bankovní regulace a dohled. Praha: Auditorium, 2012. 174 s. ISBN 978 – 80 –
 87284 – 26 – 1. S. 19. 
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existovat, neboť pokud zavedeme určitá pravidla fungování finančního trhu, musí být rovněž 

stanoven i dohled, aby tato pravidla byla dodržována, protože jinak by regulace byla 

zbytečná. Pravidla bez následné kontroly dodržování těchto pravidel by nebyla regulovanými 

aktéry na tomto trhu respektována. 

Nyní si ale musíme definovat, co přesně regulace znamená. Vladislav Pavlát a Antonín 

Kubíček definují „regulaci finanční sféry jako činnost spočívající v tvorbě zásad (principů) 

a pravidel, jimiž se mají řídit subjekty činné ve finanční sféře.“
11 

V širokém pojetí dle Iva Jeníka lze regulaci chápat jako „veškerou činnost závazně 

upravující podnikání v konkrétní sféře finančního trhu.“
12 

Finanční trh je však velice rozsáhlý trh a skládá se z mnoha různých segmentů se 

specifickými aktéry a specifickými finančními instrumenty. Podoba finančních trhů a jeho 

segmentů se však v mnoha zemích liší. Liší se i regulující a rovněž i regulované subjekty 

vystupující na různých finančních trzích, proto jsou systémy regulace a dohledu tak odlišné 

a mnohotvárné. Protože by bylo pro tuto práci velice složité zabývat se regulací a dohledem 

všech částí finančního trhu, budeme se zabývat jen jednou, ale nejdůležitější a největší částí 

finančního trhu a tím je regulace a dohled nad bankami. Činnost bank můžeme pokládat 

za jednu z nejvíce regulovaných oblastí na finančním trhu, protože správné fungování 

bankovního systému determinuje i ostatní oblasti finančního trhu. 

Bankovní regulací je tedy chápana „činnost spočívající v tvorbě a prosazování zásad 

(principů) a pravidel, jimiž se mají řídit subjekty bankovní soustavy.“
13 

„Mezi základní cíle regulátora bankovní soustavy pak patří: 

• Stanovení podmínek pro výkon bankovní činnosti – tzv. kritéria autorizace (čili 

stanovení podmínek vstupu bank do bankovní sféry), 

• udělení bankovní licence, 

• stanovení pravidel pro výkon bankovní činnosti (čili stanovení pravidel činnosti bank), 

• spolupráce a výměna informací s ostatními domácími či zahraničními regulátory.“
 14

 

                                                 
11 PAVLÁT, Vladislav a Antonín KUBÍČEK. Regulace a dohled nad finančními trhy. 2. přeprac. vyd. 

Praha: Vysoká škola finanční a správní v edici Eupress, 2010. 226 s. ISBN 978 – 80 – 7408 – 036 – 4. S. 10 – 
18. 

12 JENÍK, Ivo. Dohled a regulace finančního trhu. 1. vyd. Praha: Spolek českých právníků Všehrd, 2011. 
116 s. ISBN 978 – 80 – 85305 – 48 – 7. S. 24. 

13 PAVLÁT, Vladislav a Antonín KUBÍČEK. Regulace a dohled nad finančními trhy. 2. přeprac. vyd. 
Praha: Vysoká škola finanční a správní v edici Eupress, 2010. 226 s. ISBN 978 – 80 – 7408 – 036 – 4. S. 10 – 
18. 
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Regulace tedy stanovuje pravidla jednání bank na finančních trzích. Není však řečeno, 

že regulované orgány vždy tato pravidla dodržují a řídí se jimi. Proto, aby nedocházelo 

k porušování těchto pravidel, je důležité dodržování pravidel kontrolovat. Proto k regulaci 

bezprostředně patří i dohled. Bez následného dohledu by regulace bank byla bezpředmětná 

a neefektivní. Bankovním dohledem tedy rozumíme „kontrolu dodržování příslušných 

obecně závazných pravidel a vynucování jejich plnění, zejména ukládáním sankcí a jejich 

nápravných opatření.“
15 Bankovní dohled nebo taky dozor či supervize se zpravidla provádí 

na dálku a dohledem na místě. 

Mezi základní cíle instituce vykonávající dohled nad bankami patří: 

• „Kontrola dodržování obecně závazných pravidel, 

• vynucování plnění povinností z nich vyplývající, 

• dodržování pravidel stanovených v oprávnění k činnosti (licenci), 

• preventivní kontrola a zásah proti hrozícímu porušení pravidel či jiným nedostatkům, 

• spolupráce s policejními a soudními orgány a s ostatními domácími či zahraničními 

dohledovými institucemi.“
 16

 

2.5 Systém bankovní regulace 

Regulace bankovní sféry tak určuje pravidla pro chování bank. Tato regulace musí být 

patrná ještě před vstupem potencionálních bank do bankovní oblasti, v průběhu celého období 

jejích činnosti až po ukončení jejích působení v bankovní sféře. Z tohoto důvodu můžeme 

systém bankovní regulace rozdělit do čtyř oblastí:17 

• Regulace vstupu do bankovní sféry. 

• Stanovení základních pravidel činnosti bank. 

• Prověřování a vynucování dodržování základních pravidel činnosti bank. 

• Finanční ochranná síť. 

                                                                                                                                                         
14 JENÍK, Ivo. Dohled a regulace finančního trhu. 1. vyd. Praha: Spolek českých právníků Všehrd, 2011. 

116 s. ISBN 978 – 80 – 85305 – 48 – 7. S. 25. 
15 JENÍK, Ivo. Dohled a regulace finančního trhu. 1. vyd. Praha: Spolek českých právníků Všehrd, 2011. 

116 s. ISBN 978 – 80 – 85305 – 48 – 7. S. 25. 
16 JENÍK, Ivo. Dohled a regulace finančního trhu. 1. vyd. Praha: Spolek českých právníků Všehrd, 2011. 

116 s. ISBN 978 – 80 – 85305 – 48 – 7. S. 25. 
17 JUROŠKOVÁ, Lenka. Bankovní regulace a dohled. Praha: Auditorium, 2012. 174 s. ISBN 978 – 80 –

 87284 – 26 – 1. S. 21. 
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2.5.1 Regulace vstupu do bankovní sféry 

Regulace vstupu bank do bankovní sféry je prvotním, ale velmi důležitým krokem, jak 

správně regulovat bankovnictví, neboť důkladná kontrola potencionálních bankovních 

institucí ještě před jejich vstupem dokáže předejít eventuálním budoucím problémům. 

Potencionální banky tak musí splňovat určitá, pevně daná kritéria, aby mohly získat 

od regulátora bankovní licenci, čili povolení provozovat banku a vstoupit tak do bankovní 

sféry. 

Regulace vstupu do bankovní sféry má celou řadu odůvodnění, z nichž 

tou nejzákladnější je zamezit vykonávat bankovní činnost nečestným a finančně nezdravým 

institucím, které by mohly poškodit fungování finančního trhu. 

Podle Lenky Juroškové ale s udělením povolení vstupu do bankovní sféry vyvstává 

i určité riziko, které je dáno subjektivním posouzením toho, která instituce je dostatečně 

způsobilá provádět bankovní činnost a která ne. Může se tak stát, že bankovní licenci získá 

instituce, která, jak se později ukáže, tuto licenci získat neměla, anebo instituce nezíská 

bankovní licenci, i když jak se později ukáže, by si tato instituce licenci zasloužila.18 

Bankovnictví je však oblast, na jejímž chování a správném fungování závisí všechny 

ekonomicky činné subjekty a její selhání by mohlo zanechat i ty nejvážnější následky. 

Z tohoto důvodu je přísná míra regulace velice opodstatněná a ospravedlnitelná. 

Banky musí splnit podmínky zákonně stanovené regulátorem, aby získaly bankovní 

licenci a mohly tak provozovat bankovní činnost. Těmito podmínkami jsou: autorizace, 

stanovená právní forma (nejčastěji se jedná o právnickou osobu ve formě akciové 

společnosti zakládané fyzickými nebo právnickými osobami, nebo o státní peněžitý ústav 

zakládaný státem), dostatečné finanční zdroje (je určen minimální základní kapitál banky, 

který je stanoven na vyšší hranici, než je tomu u akciových společností), podnikatelský 

a finanční plán (musí být stanoven podrobný seznam všech činností, které má banka 

po získání licence v plánu provozovat a finanční analýzu na tři roky dopředu), finanční 

informace o majitelích a bezúhonnost a zkušenost vedoucích pracovníků.19 

                                                 
18 JUROŠKOVÁ, Lenka. Bankovní regulace a dohled. Praha: Auditorium, 2012. 174 s. ISBN 978 – 80 –

 87284 – 26 – 1. S. 21. 
19 JUROŠKOVÁ, Lenka. Bankovní regulace a dohled. Praha: Auditorium, 2012. 174 s. ISBN 978 – 80 –

 87284 – 26 – 1. S. 23. 
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Splnění všech těchto podmínek je důležité pro získání bankovní licence. I když je 

regulace vstupu do bankovní sféry přísná, je opodstatněná, neboť banky hrají podstatnou roli 

ve finanční sféře státu a možný krach banky by mohl přivodit vážné problémy a to nejen tím, 

že by se mohli vkladatelé domnívat, že v případě krachu jedné banky, čeká stejný osud 

i ostatní banky a začali by vybírat své vklady z bank, což by mohlo přivodit skutečnou krizi 

finančního trhu, ekonomiky i státu. 

2.5.2 Stanovení základních pravidel činnosti bank 

Po obdržení bankovní licence a v průběhu celé existence banky ve finančním prostředí 

je banka povinna dodržovat určitá pravidla. Tato pravidla postihují téměř všechny aspekty 

bankovní činnosti. Jedná se především o toto: 

• „Pravidla kapitálové přiměřenosti, 

• pravidla úvěrové angažovanosti, 

• pravidla likvidity, 

• pravidla správy a řízení bank, 

• povinné sdělování informací.“
 20 

Lenka Jurošková uvádí, že „pravidlo kapitálové přiměřenosti je kvantitativní vymezení 

minimálního kapitálu banky v poměru k jejím aktivům, která má za cíl omezit dopad rizik 

z bankovních obchodů na závazky banky vůči vkladatelům.“
21 Vzhledem k tomu, že banky 

provádějí obchodní a finanční operace s vklady svých klientů, je banka nucena držet 

minimální výši svého kapitálu, aby tak v případě selhání určitých aktiv měla dostatečný obnos 

na to, aby byla schopná dostát svým závazkům, čili měla peníze na vyplacení vkladů svým 

zákazníkům. Hodnota kapitálové přiměřenosti by neměla klesnout pod 8% a zároveň zde 

platí, že čím je kapitálová přiměřenost vyšší, tím je vyšší i finanční stabilita banky 

a schopnost banky dostát svým závazkům vůči jejím vkladatelům.22 

Pravidlo úvěrové angažovanosti pak znamená, že banka nesmí poskytnout úvěr 

jednomu klientovi větší než je určité procento svého kapitálu. Zároveň každý úvěr nad určité 

procento kapitálu (jedná se o 10%) musí být ohlášen příslušnému regulátorovi a je zároveň 

                                                 
20 JUROŠKOVÁ, Lenka. Bankovní regulace a dohled. Praha: Auditorium, 2012. 174 s. ISBN 978 – 80 –

 87284 – 26 – 1. S. 25. 
21 JUROŠKOVÁ, Lenka. Bankovní regulace a dohled. Praha: Auditorium, 2012. 174 s. ISBN 978 – 80 –

 87284 – 26 – 1. S. 25. 
22 ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Jak jsou na tom banky? – otázky a odpovědi, ČNB, 27. 3. 2013. 

Dostupné z: http://www.cnb.cz/cs/faq/jak_jsou_na_tom_banky.html. 
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stanoven limit poskytnutého úvěru jednomu klientovi, který nesmí být překročen. Jedná se 

o 25% limit, kdy úvěr k poměru ke kapitálu banky v této výši nesmí být bankou již vůbec 

poskytnut.23 Paní Lenka Jurošková uvádí ve své publikaci výrok známého ekonoma 

J. M. Keynese, který vysvětluje důležitost pravidla o úvěrové angažovanosti na příkladu. 

„Jestliže dlužíte bance tisíc liber, je to váš problém, jestliže ale dlužíte bance milion liber, je 

to problém banky.“
24

 

Pokud banka poskytne obzvlášť vysoký úvěr jednomu klientovi a ten pak nebude 

schopný tento úvěr splatit, hrozí riziko, že banka pak nebude mít dostatečné množství 

finančních prostředků na vyplacení svých vlastních závazků vůči svým vkladatelům. 

Obzvlášť velký problém by nastal, kdyby takových vysokých úvěrů bylo poskytnuto bankou 

více. 

Oproti dvěma předchozím pravidlům, která se zaobírají solventnosti bank, pak pravidlo 

likvidity se zaobírá problémem solventnosti bank v daném časovém okamžiku, čili schopnosti 

banky dostát svým závazkům v kterémkoli časovém okamžiku. Základní činnosti banky je 

přijímat vklady a poskytovat úvěry. Vklady jsou většinou přijímány krátkodobě, kdežto 

charakter poskytovaných úvěrů je dlouhodobý. Problém by však nastal, kdyby se větší 

množství vkladatelů dožadovalo vybrat své uložené prostředky na účtech bank. Banka, která 

tyto prostředky nenechává volně ležet, ale obchoduje s nimi v podobě poskytovaných úvěrů, 

by tyto finanční prostředky neměla okamžitě k dispozici a dostala by se do rizika likvidity. 

Z tohoto důvodu musí banka držet povinné minimální rezervy. Povinné minimální rezervy 

představují část vkladů, které banky nemohou dále půjčovat, ale musí je držet ve formě 

hotovosti, nejčastěji u centrální banky. 

Už při vstupu banky do bankovní sféry bylo jednou z podmínek mít kvalitní, zkušený 

a bezúhonný management banky. I pro další zdravé fungování banky je nutné mít kvalitní 

pracovníky ve vedení banky. I ve vedení banky musí existovat určitý systém brzd a protiváh. 

Pravidlo správy a řízení bank pak zajišťuje, aby členové představenstva měli dostatečné 

znalosti a dovednosti potřebné k tomu, aby uspokojivě fungoval systém řízení rizik a vnitřní 

                                                 
23 JUROŠKOVÁ, Lenka. Bankovní regulace a dohled. Praha: Auditorium, 2012. 174 s. ISBN 978 – 80 –

 87284 – 26 – 1. S. 26. 
24 JUROŠKOVÁ, Lenka. Bankovní regulace a dohled. Praha: Auditorium, 2012. 174 s. ISBN 978 – 80 –

 87284 – 26 – 1. S. 25. 
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kontroly.25 Banka si musí zařídit vlastní výbor pro audit, který by kontrolovat správnou 

činnost banky. 

Povinné sdělování informací je pak povinností nejenom k regulatorním a dohledovým 

orgánům, ale i k veřejnosti, kdy je banka povinna zveřejňovat bilanci, výkaz zisků a ztrát 

a vyjádření externího auditora. Sdělovací povinnost vůči regulatorním a dohledovým organům 

je pak obsáhlejší a důležitější. 

2.5.3 Prověřování a vynucování dodržování základních pravidel činnosti 

bank 

Všechny výše stanovená základní pravidla činnosti banky musí být bankou dodržována, 

neboť jinak regulace pozbývá jakéhokoli smyslu. Dodržování těchto pravidel je důležité i 

z důvodu získání a udržení si důvěry klientů banky – vkladatelů. Bez vkladů svých klientů by 

banky nemohly provádět finanční operace a poskytovat další úvěry. I když sami vkladatelé 

částečně sledují chování bank, ve kterých mají uloženy své peníze, je zapotřebí, aby dohled 

na dodržování základních pravidel činnosti bank prováděla určitá instituce pověřená výkonem 

bankovního dohledu. 

2.5.4 Finanční ochranná síť 

Banky jsou finanční instituce, jejíž hlavním cílem, jako tomu je i u ostatních 

ekonomických subjektů, je maximalizace svého zisku. Z tohoto důvodu i banky provádějí 

určité finanční operace, které by jim přinesly co největší výnos. Bohužel tyto obchodní 

operace, které jsou velice výnosné, sebou nesou i úměrnou míru rizika. Finanční ochranná síť 

se proto snaží co možná nejvíc eliminovat možnost vzniku finanční krize banky. 

Finanční ochrannou síť tvoří věřitel poslední instance a pojištění vkladů.26 Je ale 

otázkou, zda banky spíš nebudou obchodovat s velice rizikovými aktivy v domnění, že tyto 

instituty zde existují, než, aby se snažily se vyhýbat rizikovým operacím. 

Povinné pojištění vkladů, jako jedna z možností bankovní regulace, má zajistit v případě 

úpadku banky částečné či úplné kompenzování ztráty vkladatelů, na jejichž vklady se 

                                                 
25 JUROŠKOVÁ, Lenka. Bankovní regulace a dohled. Praha: Auditorium, 2012. 174 s. ISBN 978 – 80 –

 87284 – 26 – 1. S. 28. 
26 JUROŠKOVÁ, Lenka. Bankovní regulace a dohled. Praha: Auditorium, 2012. 174 s. ISBN 978 – 80 –

 87284 – 26 – 1. S. 35. 
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pojištění vztahuje.27 Systém pojištění vkladů má tedy zajistit vkladatelům, že jejich vložené 

finanční prostředky získají zpět i v případě krachu banky. Banky se pojišťují u státní 

pojišťovny nebo u státního pojistného fondu a to, aby v případě, kdy nebudou mít 

na vyplacení vkladů svých klientů, byly tyto vklady vyplaceny klientům z pojištění. Povinné 

pojištění vkladů tak zajišťuje bance, že bude mít na vyplacení vkladů svým klientům, ale i to 

se neobejde bez negativní stránky věci. Jedná se především o to, že banky si musí platit 

pojistné, což de facto snižuje zisk banky nebo zdražuje poskytování úvěrů či zlevňuje vklady, 

a to z toho důvodu, aby zisk zůstal zachován.28 

Institut věřitele poslední instance pak většinou spočívá v pomoci centrální banky 

bankám, které se dostanou do velkých finančních problémů a hrozil by jim tak krach 

či úpadek. Tato pomoc nespočívá však pouze v poskytnutí úvěru, ale i v odkoupení 

problémových aktiv centrální bankou nebo v zorganizování záchrany problémové instituce 

ostatními bankami.29 Poskytnutí úvěrové pomoci centrální bankou jako věřitele poslední 

instance je však velmi riskantní, proto by centrální banka měla zvažovat následující aspekty: 

• „Nebezpečí systémového rizika, 

• náklady na záchranu ohrožené banky, které by měly být nižší než přínosy, 

• důvody problémů banky (zda se jedná o podvodné jednání ze strany banky či zda se 

jedná o krizi banky z důvodu existence finanční recese v zemi), 

• likviditu a solventnost banky.“
 30

 

V poslední době poskytují finanční pomoc problémovým bankám jako věřitelé poslední 

instance nejenom centrální banky, ale také státní instituce a to z důvodu, kdy v době globální 

finanční krize by úpadek velkých bank definovaných jako „too big too fail“31 znamenal velké 

ohrožení nejenom bankovního systému, ale i samotného státu. 

                                                 
27 REVENDA, Zbyněk. Centrální bankovnictví. 3. aktualizované vyd. Praha: Management Press, 2011. 

558 s. ISBN 978 – 80 – 7261 – 230 – 7. S. 506. 
28 REVENDA, Zbyněk. Centrální bankovnictví. 3. aktualizované vyd. Praha: Management Press, 2011. 

558 s. ISBN 978 – 80 – 7261 – 230 – 7. S. 506. 
29 JUROŠKOVÁ, Lenka. Bankovní regulace a dohled. Praha: Auditorium, 2012. 174 s. ISBN 978 – 80 –

 87284 – 26 – 1. S. 41. 
30 JUROŠKOVÁ, Lenka. Bankovní regulace a dohled. Praha: Auditorium, 2012. 174 s. ISBN 978 – 80 –

 87284 – 26 – 1. S. 40. 
31 JUROŠKOVÁ, Lenka. Bankovní regulace a dohled. Praha: Auditorium, 2012. 174 s. ISBN 978 – 80 –

 87284 – 26 – 1. S. 42. 
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2.6 Způsoby a modely bankovního dohledu 

Jak již bylo zmíněno výše, bankovní dohled se zabývá především kontrolou 

nad dodržování pravidel činnosti bank, vynucováním těchto pravidel a udílení sankcí 

a nápravných opatření v případě, že tato pravidla nebyla dodržena. 

Dohlížení dohledového orgánu, aby všechny banky dodržovaly regulátorem stanovená 

pravidla, je velice obtížné. Přesto dohled se realizuje dvěma možnými způsoby a to jak 

„dohledem na dálku“ tak „dohledem na místě.“ 

Nyní si dále specifikujeme rozdíly mezi těmito dvěma způsoby dohledu a uvedeme si 

jejich výhody a nevýhody. Dohlížitel většinou ale realizuje oba dva způsoby dohledu, jeden 

jako pravidelnou dohledovou činnost a druhý jako občasnou v případě pochybností, že 

regulatorní pravidla byla narušena. Dohled na dálku spočívá v tom, že banky jsou povinny 

pravidelně zasílat dohledovému orgánu informace o chodu banky. Jedná se především 

o detailní bankovní bilanci, výkaz zisků a ztrát a údaje o tzv. mimobilančních operacích.32 

Výhodou tohoto způsobu dohledu je, že dohledový orgán pravidelně získává informace 

o chodu banky. Dohledový orgán zároveň nemusí vynaložit náklady na zaměstnance 

a administrativu v případě, že by realizoval dohled přímo na místě banky. Z tohoto důvodu 

můžeme tento způsob dohledu považovat i za nízkonákladový. Nevýhoda tohoto způsobu 

dohledu však spočívá v tom, že dohledový orgán si nemůže být zcela jistý, zda jemu bankou 

zasílané údaje jsou úplné a pravdivé. 

Dohled na místě je realizován přímo v místě banky, kde zaměstnanci dohledového 

orgánu docházejí prověřit správnost zasílaných průběžných údajů. Tento dohled je především 

praktikován u problémových bank. Vzhledem k jeho vysokým nákladům však není reálné, 

aby tento dohled probíhal častěji i u zdravých bank, pouze jen v delších časových intervalech. 

Dohled na místě se zaměřuje na prověření, zda údaje pravidelně zasílané bankami jsou 

pravdivé, správné a úplné, ale i na odhalení dalších skutečností, které dohledem na dálku 

nemohou být zjištěny.33 Dohled na místě je tak komplexnější a důkladnější, ale i zde se 

vyskytují jisté nevýhody a to jak ve vysokých nákladech, kvůli kterým je tento způsob 

dohledu limitován, tak i v hrozbě nedostatečné odbornosti a kvalifikaci dohledových 

                                                 
32 REVENDA, Zbyněk. Centrální bankovnictví. 3. aktualizované vyd. Praha: Management Press, 2011. 

558 s. ISBN 978 – 80 – 7261 – 230 – 7. S. 123. 
33 REVENDA, Zbyněk. Centrální bankovnictví. 3. aktualizované vyd. Praha: Management Press, 2011. 

558 s. ISBN 978 – 80 – 7261 – 230 – 7. S. 123. 
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pracovníků. Zejména z tohoto důvodu by bylo lepší, aby tento dohled byl prováděn více 

institucemi dohledu. Neboli to, co není zjištěno jedním dohledovým orgánem, je zjištěno 

orgánem druhým. Tento způsob by však byl velice nákladný. 

Každý způsob dohledu hodnotí banku z hlediska nerozšířeněji používané metody a tou 

je metoda CAMELS. Tato metoda umožňuje srovnání situace mezi různými bankami a je 

zároveň nejpoužívanější metodou v mnoha státech včetně České republiky.34 Metoda 

CAMELS je založena na sledování a prověřování finanční pozice banky a klíčových oblastí 

její činnosti. Posléze jsou banky hodnoceny pomocí stupnice 1 – 5, kde 1 znamená nejlepší 

a 5 nejhorší. A co metoda CAMELS vlastně hodnotí? Metoda CAMELS dostala název podle 

počátečních písmen oblastí, které jsou v rámci dohledu nad bankami posuzovány. Jedná se 

o tyto oblasti: 

• C – kapitál (capital) 

• A – kvalita aktiv (asset quality) 

• M – úroveň řízení (management) 

• E – výnosy (earnings) 

• L – likvidita (liquidity) 

• S – citlivost k rizikům (sensitivity) 35 

Finanční trh je velice mnohotvárný a v mnoha státech se odlišuje a to nejen tím, jaké 

subjekty na finančním trhu vystupují, ale i jaké finanční instrumenty jsou na těchto trzích 

obchodovány. Z tohoto důvodu se v jednotlivých státech částečně od sebe odlišují i způsoby 

dohledu, i když cíle tohoto dohledu jsou z velké části totožné. I když existuje mnoho různých 

kombinací a modelů dohledu, my si zde nastíníme především rozdíly a s ní spojené výhody 

a nevýhody dvou krajních modelů dohledu – integrovaný dohled a specializovaný dohled.36 

2.6.1 Integrovaný dohled 

Integrace dohledu znamená sjednocení dohledu do jedné dohledové instituce, což 

znamená, že dohled nad veškerými oblastmi finančního trhu vykonává jedna jediná instituce. 

Integraci dohledu nelze však provést za jakékoli situace, neboť se jedná o velmi složitý 

                                                 
34 JUROŠKOVÁ, Lenka. Bankovní regulace a dohled. Praha: Auditorium, 2012. 174 s. ISBN 978 – 80 –

 87284 – 26 – 1. S. 31. 
35 JUROŠKOVÁ, Lenka. Bankovní regulace a dohled. Praha: Auditorium, 2012. 174 s. ISBN 978 – 80 –

 87284 – 26 – 1. S. 31. 
36 JENÍK, Ivo. Dohled a regulace finančního trhu. 1. vyd. Praha: Spolek českých právníků Všehrd, 2011. 

116 s. ISBN 978 – 80 – 85305 – 48 – 7. S. 40. 
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proces, který může fungovat jen za specifických podmínek. Těmito podmínkami například 

jsou stabilizované a zdravé prostředí na finančním trhu, dobrá spolupráce a výměna informací 

mezi dosud existujícími institucemi a především souhlas pro integraci všech zúčastněných 

subjektů, unitární uspořádání státu, existence univerzálního bankovnictví, existence kvalitního 

administrativně-technického rámce pro činnost jedné instituce a mnohé další.37 Tyto 

podmínky, které by měly být naplněny před rozhodnutím, zda integrovat dohled, by měly 

napovědět, zda je integrace dohledu vhodná či nikoli. Pokud však většina z těchto podmínek 

naplněna není, integrace dohledu by neměla proběhnout. Například u federativního 

uspořádání státu je vhodnější existence více regulatorních a dohledových orgánu, než jedné 

integrované dohledové instituce. 

„I v tomto případě můžeme shledat několik variant integrovaného dohledu: 

• Plně integrovaný dohled: 

o Vykonávaný centrální bankou 

o Vykonávaný specializovanou institucí (která má buď velké pravomoci a nízký 

vliv centrální banky nebo malé pravomoci, zato zde hraje roli velký vliv 

centrální banky) 

• Částečné integrovaný dohled: 

o Oddělení obezřetnostního dohledu od kontroly výkonu ostatních činností 

 Sektorový přístup – vnitřní členění dohledového orgánu na jednotlivé 

organizační složky odpovídá jednotlivým sektorům finančního trhu 

 Funkční přístup – vnitřní uspořádání odpovídá úkolům jednotlivých 

organizačních složek, vykonávaným pro subjekty napříč finančním 

trhem 

 Kombinovaný přístup 

o Celkový dohled prováděný jednou institucí 

 Sektorový přístup 

 Funkční přístup 

 Kombinovaný přístup“
 38 

                                                 
37 JENÍK, Ivo. Dohled a regulace finančního trhu. 1. vyd. Praha: Spolek českých právníků Všehrd, 2011. 

116 s. ISBN 978 – 80 – 85305 – 48 – 7. S. 44. 
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Než posoudíme, zda je vhodné integrovat dohled na finančním trhu, je nutné si stanovit 

jeho možné výhody a nevýhody. Stanovení výhod a nevýhod je však velice diskutabilní, 

protože každý stát může považovat za výhodné to, co jiný může pokládat za nevýhodné. 

Zkrátka každému státu může vyhovovat zcela něco jiného na základě povahy daného 

finančního trhu. Proto si zde uvedeme aspoň možné a nejčastěji zmiňované výhody 

a nevýhody integrovaného dohledu. 

Možnými výhodami integrovaného dohledu jsou například úspory nákladů 

na dohledovou činnost – nebo tzv. úspory z rozsahu, spojením jednotlivých institucí dohledu 

tak vzniká například jednotné administrativní oddělení, čímž mohou být dosaženy 

požadované úspory, snazší dohled nad konglomeráty, snazší provádění konsolidovaného 

dohledu – a de facto snazší komunikace se zahraničními subjekty, rovné zacházení 

při výkonu dohledu, absence konfliktů o pravomoc, komplexnost, větší transparentnost 

a odpovědnost – integrací dohledu dochází k jeho lepší přehlednosti39 

Nevýhodami integrovaného subjektu následně jsou neefektivní výkon regulace 

a dohledu, nerespektování rozdílu mezi dohlíženými subjekty, nevhodnost pro málo vyvinuté 

ekonomiky, vhodnější provedení reforem stávajícího neintegrovaného systému, negativní 

působení na urychlení vývoje a mnohé další.40 

2.6.2 Specializovaný dohled 

Specializovaný dohled znamená, že dohled vykonává více než jedna instituce čili 

dohled nad jednotlivými částmi finančního trhu vykonávají jiné instituce. Pro lepší pochopení 

dané situace si zde můžeme uvést příklad, kdy dohled nad bankovním trhem provádí jedna 

instituce, dohled nad kapitálovým trhem provádí jiná instituce a dohled nad pojistným trhem 

provádí rovněž jiná instituce. Zde je ale nutné říci, že všechny tyto části trhu a produkty 

na nich nabízené musí být od sebe jasně odděleny, aby bylo zřejmé, o který trh se jedná 

a která instituce má povinnost na tomto trhu dohlížet. Specializovaný dohled je pak dále 

vhodný pro federativní uspořádání státu a pro velmi rozsáhlé trhy. 

Stejně jako u integrovaného dohledu i zde můžeme shledat více variant 

specializovaného dohledu: 

                                                 
39 JENÍK, Ivo. Dohled a regulace finančního trhu. 1. vyd. Praha: Spolek českých právníků Všehrd, 2011. 
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o „Dle výkonu dohledu rozlišujeme: 

o Sektorový přístup – pro jednotlivé sektory finančního trhu existuje 

specializovaná instituce 

o Funkční přístup – dohled závislý na povaze obchodních aktivit ne na druhu 

instituce 

o Cílový přístup – zaměřený na cíle dohledu. Například jedna instituce dohlíží, 

zda je dodržováno pravidlo likvidity, jiná, zda je dodrženo pravidlo kapitálové 

přiměřenosti 

o Dle kritéria dělení pravomocí mezi jednotlivé dohlížitelské instituce: 

o Institucionální model – dohled vykonávaný podle povahy dohlížených subjektů 

(zda se jedná o banku, pojišťovnu apod.) 

o Operační model – zde se jedná o povahu vykonávané služby (bankovní služby, 

pojištění nebo služby kapitálového trhu 

o Funkční model – kritériem není činnost, ale konkrétní produkt, není dnes už 

moc častý 

o Smíšený model – kombinuje modely institucionální a operační 

o Dělení podle role centrální banky: 

o Model s vlivem centrální banky na výkon dohledu 

o Model bez zapojení centrální banky“
 41

 

I u tohoto typu dohledu si můžeme uvést jeho možné výhody a nevýhody. I když je 

možné si výhody a nevýhody odvodit z povahy tohoto modelu, pro lepší přehlednost si je zde 

uvedeme. Výhody tohoto modelu můžeme spatřovat ve specializaci, kdy každá instituce se 

soustřeďuje na svou oblast dohledu, v materiálních prostředcích, které spočívají 

v oddělených rozpočtech a dostatečných zdrojích pro každou oblast dohledu, v soutěži 

mezi jednotlivými dohledovými přístupy a v dělbě pravomocí.42 

Nevýhodami tohoto modelu pak jsou zejména vysoké náklady, překrývaní pravomocí 

jednotlivými institucemi dohledu a dále pak nepřehlednost regulatorního rámce a ve špatné 
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flexibilitě, která spočívá ve špatné a pomalé reakci na vznik nových finančních konglomerátů 

a inovací.43 

2.7 Instituce provádějící regulaci a dohled 

I když slovní spojení „regulace a dohled“ spolu velice úzce souvisí, jsou to dva rozdílné 

výrazy, které může vykonávat buď jedna instituce, nebo je vykonávají rozdílné instituce. 

Na druhé straně regulaci a dohled zároveň může vykonávat i jedna jediná instituce. Důvodem 

toho je, že stanoví-li jedna instituce určitá pravidla, měla by i ona dohlížet na to, zda jsou tato 

pravidla dodržována. Tento způsob výkonu regulace a dohledu, kdy jedna instituce vykonává 

jak regulaci, tak dohled, je však možný jenom v případě malého trhu. V tomto případě 

nejčastěji vykonává regulaci a dohled centrální banka. I když toto není moc častý jev, má to 

v některých státech své opodstatnění. Většinou se jedná o takové státy, jejichž malému 

finančnímu trhu výrazně dominuje bankovní sektor a kde banky rovněž výrazně vystupují 

na kapitálových trzích. Ve většině případů však provádí zvlášť regulaci jedna instituce 

a dohled druhá instituce, čili výkon regulace a dohledu je rozdělen mezi dvě instituce. 

Regulace finančního trhu může být integrována do jedné instituce anebo rozdělená 

do více institucí. Počet regulátorů je však určován velikosti trhu. Regulaci může vykonávat 

i více institucí a to podle toho o jakou část trhu se jedná, zda se jedná o bankovní trh, 

kapitálový trh či pojišťovnictví. Regulaci bankovního trhu nejčastěji vykonávají centrální 

banky. Důvod je prostý a to ten, že centrální banky jsou banky bank a regulují množství peněz 

v ekonomice, čili jsou to i ony, které určují pravidla na bankovním trhu. Protože bankovní trh 

je největší a nejdůležitější částí finančního trhu, tak i v případě integrování regulace 

finančního trhu vykonávají nejčastěji tuto roli centrální banky. Literatura uvádí tři nejčastější 

důvody pro bankovní regulaci v roli centrální banky: 

• Centrální banky vystupují jako věřitelé poslední instance a jako banky bank. 

• Vzhledem k tomu, že existuje blízký vztah mezi monetární a finanční stabilitou, měla 

by centrální banka vykonávat funkci bankovního regulátora a protože největší 

nebezpečí pro finanční stabilitu jsou banky, je tedy nemožné, aby centrální banka 

prováděla řádně monetární politiku, pokud by se finanční systém hroutil před jejíma 

očima. 
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• Centrální banka disponuje kvalifikovanými zaměstnanci a nezávislostí je právě ona 

nejvhodnější institucí pro výkon bankovní regulace. 44 

Stejně tak i dohled nad finančním trhem může být integrován do jedné jediné instituce 

anebo rozdělen podle jednotlivých jeho částí do více institucí (dohled nad bankovním trhem, 

nad kapitálovým trhem, nad pojišťovnami). Dohled nad bankovním trhem, ale rovněž 

integrovaný dohled provádějí nejčastěji centrální banky. Bankovní dohled však může 

vykonávat i jiná specializovaná instituce. Někdy však může být bankovní dohled 

i kombinovaný a v tomto případě ho vykonává centrální banka spolu s nějakou 

specializovanou institucí, kterou může být například specializovaná státní instituce, 

specializovaná vládní instituce či ministerstvo.45 V těchto případech hrají dominantní roli 

centrální banky a specializované instituce jsou pouze určitými pomocnými institucemi 

dohledu. Uveďme si zde i určité výjimky. První výjimku představují Německo a Švédsko, kde 

v oblasti dohledu mají dominantní postavení nikoli centrální banky, ale specializované státní 

instituce – Spolkový dozorčí úřad pro úvěrovou soustavu v Německu a Švédská instituce 

finančního dohledu ve Švédsku.46 Další výjimku představují Spojené státy americké 

s poměrně komplikovaným systémem několika typů institucí – vedle Federálního rezervního 

systému zde působí specializované státní instituce – Státní bankovní autority pro jednotlivé 

země USA, Federální korporace pojištění vkladů, vládní Úřad kontrolu oběživa a další.47 

Česká republika je země, kdy regulaci a také i dohled nad finančním trhem vykonává 

centrální banka - Česká národní banka. 
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3 Vliv Evropské unie na český systém dohledu 

Po splnění vstupních podmínek se Česká republika stala dne 1. května 2004 oficiálním 

členským státem Evropské unie (dále také EU). Vstupem do EU Česká republika získala 

mnoho výhod, ale i některé nevýhody. Mezi tyto nevýhody musíme zařadit i sledování 

a plnění evropských politických cílů a přenesení nařízení a směrnic vydaných Evropskou unií 

do české judikatury. Tento vliv EU můžeme spatřovat nejen v oblasti dohledu nad finančními 

trhy, ale i v mnoha dalších. V této kapitole se budeme zabývat otázkou, na kolik ovlivňuje 

evropská politika v oblasti dohledu nad finančními trhy český systém dohledu. 

3.1 Struktura finančního trhu České republiky 

Než přejdeme k samotnému způsobu dohledu nad finančním trhem České republiky, 

musíme si nejprve uvést, jak tento trh vypadá. Dle Iva Jeníka můžeme označit „český finanční 

trh za malý až střední, vysoce koncentrovaný, s dominujícím bankovním sektorem a z velké 

části ovládaný zahraničním kapitálem.“
48 Tento trh tvoří z největší části bankovní sektor, dále 

pak kapitálový trh a pojistný trh. 

Bankovní sektor tvoří 44 bank, z toho 18 bank (4 velké, 8 středních a 6 malých bank), 

21 poboček zahraničních bank a 5 stavebních spořitelen. Na celkovém základním kapitálu 

tuzemského sektoru bank dlouhodobě převažuje zahraniční kapitál. V sektoru družstevních 

záložen působilo na trhu v roce 2011 celkem 14 družstevních záložen, jedné z nich se ČNB 

rozhodla odejmout licenci.49 

Na kapitálovém trhu působilo v roce 2011 celkem 63 obchodníků s cennými papíry, 

z čehož bylo 12 bank, 23 nebankovních obchodníků s cennými papíry, 14 poboček 

zahraničních bank a 8 zahraničních obchodníků s cennými papíry. V rámci kolektivního 

investování působilo na kapitálovém trhu rovněž 21 investičních společností a penzijních 

fondů.50 Obchodování v české republice probíhá zejména na dvou regulovaných trzích. Jedná 

se o Burzu cenných papírů Praha a o RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s. 
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Pojistný trh v České republice tvořilo k 31. 12. 2011 celkem 35 tuzemských pojišťoven 

a 18 poboček pojišťoven ze zemí EU.51 Také pro tento pojistný trh jsou rozhodující investice 

ze zahraničí v podobě vloženého kapitálu. Všechna tato data jsou sledována k 31. 12. 2011. 

3.2 Česká národní banka jako orgán regulace a dohledu 

nad finančním trhem České republiky 

Dohled nad finančním trhem České republiky vykonává jedna jediná instituce a tou je 

centrální banka – Česká národní banka (dále také ČNB). Vzhledem k podobě finančního trhu 

České republiky, kdy se jedná o malý až střední trh s jasnou dominancí bankovního sektoru, 

je tento integrovaný systém dohledu vhodný. I když v oblasti dohledu došlo roku 2006 

ke sjednocení, regulace je rozdělena mezi Ministerstvo financí České republiky a ČNB, 

přičemž ministerstvo má pravomoc k vydávání zákonů, ČNB přísluší vydávání prováděcích 

předpisů, čili vyhlášek a opatření. Ministerstvo financí ČR a ČNB spolu spolupracují, čili se 

na regulaci podílí společně a dle Iva Jeníka toto rozdělení regulace není striktní.52 Neboť na 

základě Dohody o spolupráci při přípravě návrhů vnitrostátních právních předpisů týkajících 

se finančního trhu a dalších předpisů mezi Ministerstvem financí ČR a Českou národní 

bankou se ČNB podílí i na přípravě primárních právních předpisů čili zákonů spolu 

s Ministerstvem financí ČR. I když má v této oblasti Ministerstvo financí ČR primární právo, 

ČNB zde spíše vystupuje jako poradní orgán. ČNB může vyjádřit své stanovisko a navrhnout 

doporučení k vydávaným právním předpisům Ministerstva financí ČR. Tuto spolupráci 

shledávám jako pozitivní, neboť ČNB vystupuje v České republice jako jediný orgán dohledu, 

čímž hraje v této oblasti nejdůležitější roli, a zároveň její zástupci se účastní pracovních 

skupin a výborů evropských dohledových orgánů. 

Česká národní banka je tedy dle zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance orgánem 

vykonávajícím dohled nad finančním trhem České republiky. ČNB tedy provádí dohled 

nad bankovním sektorem, pojišťovnictvím, kapitálovým trhem, družstevními záložnami, 

penzijními fondy, směnárnami a dohled nad institucemi v oblasti platebního styku, dále pak 

vykonává dohled nad dvěma regulovanými trhy, kterými jsou Burza cenných papírů Praha 

a RM – Systém. Stanovuje rovněž pravidla, která chrání obchodování v těchto oblastech 
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finančního trhu, zároveň má licenční a povolovací činnost, kdy má právo udělit stejně tak jako 

odejmout příslušným subjektům, nad kterými vykonává dohled, licenci, a v případě 

nedodržení těchto pravidel uděluje sankce a nápravná opatření. 

Se vstupem České republiky do Evropské unie tak musí ČNB rovněž spolupracovat 

s evropskými orgány dohledu a implementovat a dohlížet na dodržování evropských právních 

předpisů. Česká národní banka se tak stala součástí Evropského systému dohledu 

nad finančními trhy a spolupracuje s Evropskou radou pro systémová rizika a s evropskými 

orgány dohledu nad finančními trhy.53 

3.2.1 Integrace dohledu nad finančním trhem České republiky v roce 2006 

V České republice integrovaný systém dohledu nad finančním trhem, kdy tento dohled 

vykonává pouze jediná instituce (ČNB), neexistoval vždy od vniku České republiky. Změna 

systému dohledu proběhla novelou zákona až v roce 2006, kdy se specializovaný systém 

dohledu změnil na integrovaný systém dohledu. 

V rámci specializovaného systému dohledu, který existoval před novelizací dohledu 

v roce 2006, vykonávaly dohled čtyři instituce: 

• Dohled nad bankovním sektorem byl svěřen do rukou České národní banky (ČNB). 

• Nad družstevními záložnami vykonával dohled Úřad pro dohled nad družstevními 

záložnami. 

• Nad kapitálovým trhem vykonávala svou činnost Komise pro cenné papíry. 

• V oblasti pojišťovnictví a penzijního připojištění působil Úřad státního dozoru 

v pojišťovnictví a penzijním připojištění při ministerstvu financí. 54 

K integraci dohledu do jedné jediné instituce tak došlo z důvodu, že tento 

specializovaný sektorový systém dohledu nebyl pro strukturu českého finančního trhu zcela 

vhodný. Český finanční trh můžeme považovat za malý s jasnou dominancí bankovního 

sektoru. Jednou z nevýhod specializovaného dohledu, jak již jsme si naznačili výše, je 

překrývaní pravomocí více dohlížejících subjektů, kdy jeden dohlížený subjekt byl 
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pod kontrolou více institucí dohledu, které si kladly často i protichůdné nároky. Tento případ 

byl typický i pro situaci v České republice před novelou zákona o integraci dohledu.55 

Výkon dohledu podléhající čtyřem institucím byl rovněž i vysoce nákladný, a protože 

výsledky nebyly adekvátní nákladům, které tento specializovaný dohled měl, byl tento stav 

dohledu zcela nevyhovující.56 Z důvodu, že finančnímu trhu jasně dominoval bankovní sektor 

a nejvíc finančních transakcí probíhalo pod kontrolou České národní banky, bylo zcela 

zřejmé, že nejlepší variantou bude integrace dohledu právě do této instituce čili do ČNB. 

Samotná integrace dohledu, čili sjednocení dohledu pod jednu instituci, mělo původně 

proběhnout ve dvou fázích, kdy mělo nejdříve dojít k sjednocení čtyř institucí do dvou 

institucí. Těmito institucemi měla být Česká národní banka, která měla dohlížet na bankovní 

sektor a na družstevní záložny, a Komise pro cenné papíry, které měla převzít dohled 

nad kapitálovým a pojistným trhem. Tato Komise se pak měla přejmenovat na Komisi 

pro finanční trh.57 Tato dvoufázová integrace dohledu tak měla zajistit postupné řešení dané 

situace a snížení rizika, že by došlo ke snížení kvality dozoru nad trhem v případě, že by daná 

integrace proběhla najednou, čili v jedné fázi. 

Tato dvoufázová integrace se však neuskutečnila a vláda se tak rozhodla pro urychlení 

integračního procesu a pro jednofázové sjednocení všech čtyř institucí dohledu do jedné. 

Dle Iva Jeníka tato změna byla způsobena spíš neschopností nalézt kompromis v rámci toho, 

jak bude dvoufázová integrace nakonec probíhat. Argumenty politiků pro jednofázovou 

integraci, kterými mělo být zejména urychlení integračního procesu a snížení nákladů 

na integraci, tak dle něj nebyly dostačující pro urychlení integrace.58 

1. dubna 2006 došlo dle zákona č.57/2006 Sb., o změně zákonů v souvislosti 

se sjednocením dohledu nad finančním trhem k integraci dohledu do České národní banky.59 

ČNB tedy od tohoto data vykonává dohled nad celým českým finančním trhem a převzala tak 
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pravomoci od Komise pro cenné papíry, od Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami 

a od Úřadu státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění Ministerstva financí. 

Díky integrování dohledu do ČNB tak došlo k zvýšení přehlednosti systému regulace 

a dohledu, k omezení překrývaní kompetencí mezi dozorovými orgány a k omezení 

tzv. „šedých zón“, k uplatnění rovných regulatorních požadavků v jednotlivých sektorech 

finančního trhu, ke snížení nákladů díky sdílení provozní infrastruktury a k dalším efektům.60 

Všechna tato pozitiva, která integrace přinesla, můžeme vidět i ve výhodách integrovaného 

systému dohledu. I přes změnu původního záměru integrovat dohled ve dvou fázích, tak 

můžeme nakonec shledat integraci dohledu do ČNB za úspěšnou a lépe odpovídající českému 

finančnímu trhu. 

3.2.2 Výbor pro finanční trh 

Výbor pro finanční trh vznikl jako poradní orgán bankovní rady České národní banky 

pro oblast finančního trhu a dohledem nad ním vykonávaným. Tento Výbor vznikl na základě 

zákona č. 57/2006 Sb., kterým došlo k integraci dohledu nad finančním trhem v České 

republice do ČNB.61 Výbor nad finančním trhem projednává významné otázky týkající se 

regulace a dohledu nad finančním trhem a vyjadřuje se i k vývoji samotného finančního trhu. 

Díky svému složení představuje Výbor nezávislé odborné fórum, které poskytuje České 

národní bance názory, stanoviska či zpětnou vazbu k záležitostem, týkajících se výkonu jejího 

dohledu nad celým tuzemským finančním trhem.62 Výbor poskytuje i poradní funkci 

při přípravě legislativních zákonů Ministerstva financí v oblasti regulace finančního trhu. 

Výbor tak plní roli prostředníka mezi orgány regulace, dohledu i dohlíženými subjekty napříč 

trhem a snaží se tak přimět všechny subjekty ke vzájemné komunikaci a dojít tak 

ke správnému kompromisu. 

3.2.3 Výkon dohledu ČNB nad jednotlivými částmi trhu České republiky 

Jak již jsme si v úvodu této kapitoly naznačili, ČNB vykonává dohled nad jednotlivými 

částmi finančního trhu České republiky, čili vykonává dohled nad úvěrovými institucemi, 

nad kapitálovým trhem, nad pojišťovnami, nad penzijními fondy, nad platebními institucemi 

a dalšími. I když se základní činnosti dohledu v těchto jednotlivých částech finančního trhu 
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shodují nebo velmi podobají, existují zde i určité odlišnosti, které vyplývají zejména z toho, 

jaké instituce v jednotlivých částech finančního trhu vystupují. V této kapitole se pokusíme 

více přiblížit, jakým způsobem vykonává Česká národní banka dohled nad jednotlivými 

oblastmi finančního trhu, a pokusíme se vypíchnout odlišnosti, které jsou typické pro danou 

oblast trhu. 

a) Výkon dohledu nad úvěrovými institucemi 

Mezi úvěrové instituce patří banky a družstevní záložny. I když bankovní sektor je 

v této oblasti mnohem výraznější a můžeme říci, že i nejpodstatnější částí finančního trhu, 

družstevní záložny zde rovněž hrají svou roli. 

Abychom si mohli lépe představit, co družstevní záložny vlastně znamenají, 

charakterizujeme si, čím se od bank vlastně odlišují. Družstevní záložny se liší od bank 

zejména právní formou (družstevní záložna může být založena pouze ve formě družstva, 

kdežto banka ve formě akciové společnosti), výši požadovaného základního kapitálu 

(35 mil. Kč oproti 500 mil. Kč u bank) a okruhem klientů, pro které je družstevní záložna 

oprávněna vykonávat svou činnost (družstevní záložna může vykonávat svou činnost jen 

pro svoje členy). V ostatních případech, zejména pokud jde o pravidla jejich podnikání, platí 

stejná pravidla a požadavky jako u bank.63 

Protože bankovní sektor hraje nejdůležitější roli na finančním trhu ČR, je 

důvěryhodnost a stabilita této části základní podmínkou pro fungování jak celého finančního 

trhu, tak i celé české ekonomiky. Z tohoto důvodu se zde uplatňuje přísnější forma 

omezujících a přikazujících pravidel, která regulují správnou činnost bank na finančních 

trzích tak, aby nedocházelo k poškozování zájmů klientů a bankovního sektoru. Jedná se 

o bankovní regulaci. Následný dohled, který je uplatňován na místě i na dálku, má pak 

za úkol dohlížet, aby tato pravidla byla dodržována. Dohled sám o sobě nemůže zabránit 

tomu, aby banky uzavíraly nějaké ztrátové obchody, ale je povinen patřičně zasáhnout 

použitím svých nástrojů v případě zjištění jakéhokoli porušení regulujících pravidel, ať už 

odejmutím bankovní licence či uplatněním sankcí.64 
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Základní pravidla obezřetného podnikání jsou stanovena přímo v zákoně č. 21/1992 Sb., 

zákon o bankách. Mezi tato základní pravidla můžeme uvést například požadavek limity 

pro kvalifikované účasti banky v jiných subjektech, požadavek dodržovat kapitálovou 

přiměřenost a požadavek úvěrové angažovanosti, požadavek mít řídící a kontrolní systém, 

zákaz zvýhodněného obchodování s osobami personálně a majetkově propojenými s bankou 

(osobami se zvláštním vztahem k bance) a další.65 

Další regulující požadavek, který určuje činnost bank, je tzv. pojištění vkladů. Banky 

pojišťují své vklady u Fondu pojištění vkladů. Tento Fond pojištění vkladů má dvě hlavní 

funkce. Jedná se o preventivní funkci pro banky a sanační funkci pro vkladatele.66 Tato 

preventivní funkce snižuje riziko panických výběrů vkladů z bank veřejností, jestliže se 

rozšíří negativní informace o finanční situaci banky. Druhou funkcí je sanační funkce 

pro vkladatele. Tato sanační funkce spočívá ve vytváření finanční rezervy z příspěvků bank 

a poboček zahraničních bank, které jsou použity pro výplatu vkladů v případě krachu některé 

banky z důvodu její nesolventnosti. 

b) Výkon dohledu nad kapitálovým trhem 

Cílem výkonu dohledu nad kapitálovým trhem ČNB je především posilování důvěry 

investorů a emitentů investičních nástrojů v kapitálový trh zejména tím, že se snaží přispívat 

k ochraně investorů a rozvoji kapitálového trhu.67 ČNB tak usiluje o zdravý rozvoj 

kapitálového trhu, konkurenceschopnost na kapitálovém trhu, předcházení systémovým 

rizikům a zejména o podporu důvěry veřejnosti v kapitálový trh. Stanovení a dodržování 

základních pravidel určených pro správné fungování kapitálového trhu tak může přilákat nové 

investory a nový zahraniční kapitál, který může být podstatný pro růst ekonomiky státu. 

Dohled nad kapitálovým trhem zahrnuje rozhodování o žádostech o udělení licencí, 

povolení, kontrolu dodržování podmínek stanovených udělenými licencemi a povoleními, 

kontrolu dodržování zákonů, k jejichž kontrole je ČNB zmocněna zákonem nebo zvláštními 

právními předpisy, kontrolu dodržování vyhlášek a opatření vydaných ČNB, získávání 

                                                 
65 ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Pravidla obezřetného podnikání. ČNB. Dostupné z: 

http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/postaveni_dohledu/uverove_instituce/pravidla_obezr
_podnikani.html 

66 ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Pojištění vkladů. ČNB. Dostupné z: 
http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/postaveni_dohledu/uverove_instituce/pojisteni_vklad
u.html 

67 Zákon č. 15/1998 Sb. ze dne 13. ledna 1998 o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění 
dalších zákonů. In: Sbírka zákonů České republiky. 1998, částka 5. 
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informací potřebných pro výkon dohledu a jejich vymáhání, ověřování jejich pravdivosti, 

úplnosti a aktuálnosti, ukládání opatření k nápravě a sankcí a řízení o správních deliktech 

a přestupcích.68 

Konkrétní práva a povinnosti při výkonu dohledu nad kapitálovým trhem jsou pak 

upravovány v zákoně č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu. 

c) Výkon dohledu nad pojišťovnami 

Česká národní banka v rámci výkonu dohledu v oblasti pojišťovnictví dohlíží nejen 

na činnost pojišťoven a zajišťoven, ale i na činnost pojišťovacích zprostředkovatelů 

a samotných likvidátorů pojistných událostí.69 Samotný dohled nad pojišťovnami stejně tak 

jako i samotná činnost pojišťoven je upravena v zákoně č. 277/2009 Sb. o pojišťovnictví 

a činnost pojišťovacích zprostředkovatelů stejně tak jako i dohled nad nimi vykonávaný je 

pak upraven v zákoně č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samotných 

likvidátorech pojistných událostí. ČNB dohlíží převážně na to, aby pojišťovny či zajišťovny 

svou činností jednaly v mezích tohoto zákona a snaží se zajistit ochranu pojistníků, 

pojištěných a oprávněných osob a zachování finanční stability pojišťoven a zajišťoven. 

d) Úprava dohledu v ostatních právních předpisech 

Dohled vykonávaný centrální bankou je upraven v zákoně č. 6/1993 Sb., o České 

národní bance a dále pak v zákonech náležející příslušným sektorům finančního trhu. 

Ze zvláštních předpisů si uvedeme pro oblast dohledu nad finančním trhem jenom tyto 

nejdůležitější: 

• Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách. 

• Zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění 

dalších zákonů. 

• Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. 

• Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování. 

• Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví. 

                                                 
68 ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Regulace a dohled nad kapitálovým trhem. ČNB. Dostupné z: 

http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/postaveni_dohledu/kapitalovy_trh/index.html 
69 ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Regulace a dohled nad pojišťovnami a zajišťovnami. ČNB. Dostupné z: 

http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/postaveni_dohledu/pojistovny_zajistovny/index.html 
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• Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem 

a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.70 

e) Změna modelu dohledu na finančním trhu 

Od 1. dubna 2006 vznikl integrovaný model dohledu nad finančním trhem České 

republiky prováděný centrální bankou (ČNB) na základě sektorového přístupu. 

Od 1. ledna 2008 se tento sektorový model změnil na funkční model dohledu. 

Tabulka č. 1: Modelové změny po reformě vnitřního uspořádání 

Sektorový model  Funkční model 

Sekce bankovní regulace 

a dohledu 

 Sekce regulace a analýz 

finančního trhu 

Sekce regulace a dohledu 

nad kapitálovým trhem 

 Sekce licenčních 

a sankčních řízení 

Sekce regulace a dohledu 

nad pojistným trhem 

 Sekce dohledu 

nad finančním trhem 

Zdroj: JENÍK, Ivo. Dohled a regulace finančního trhu. 1. vyd. Praha: Spolek českých právníků Všehrd, 2011. 

116 s. ISBN 978 – 80 – 85305 – 48 – 7. S. 90. 

Na rozdíl od sektorového modelu dohledu, kdy i v rámci výkonu dohledu jednou 

institucí jsou uvnitř vytvořeny určité sekce, které se věnují výkonu dohledu 

podle jednotlivých sektorů trhu, u funkčního modelu jsou tyto vnitřní sekce uspořádány 

podle funkcí, které dané sekce mají. Jedna sekce se tak věnuje regulaci, druhá přidělování 

licencí a udělování sankcí a třetí se věnuje dohledu. 

Ivo Jeník považuje funkční model integrovaného dohledu za efektivnější, který 

umožňuje lépe využívat personální zdroje, které má banka k dispozici čili je mnohem 

vhodnějším řešením, než sektorový model. Dále uvádí, že ČNB nezavedla funkční přístup 

hned v roce 2006, ale místo něj přešla na sektorový přístup z toho důvodu, aby zajistila 

plynulejší přechod ze specializovaného modelu dohledu na integrovaný.71 I nadále dochází 

                                                 
70 JENÍK, Ivo. Dohled a regulace finančního trhu. 1. vyd. Praha: Spolek českých právníků Všehrd, 2011. 

116 s. ISBN 978 – 80 – 85305 – 48 – 7. S. 89. 
71 JENÍK, Ivo. Dohled a regulace finančního trhu. 1. vyd. Praha: Spolek českých právníků Všehrd, 2011. 

116 s. ISBN 978 – 80 – 85305 – 48 – 7. S. 91. 
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k dalšímu prohlubování funkčního modelu uspořádání, což znamená, že tento model je 

vhodný a praktický pro český integrovaný systém dohledu nad finančním trhem. 

3.2.4 Mezinárodní spolupráce ČNB v rámci regulace a dohledu 

nad finančními trhy 

V rámci výkonu dohledu nad finančním trhem ČNB dle zákona č. 6/1993 Sb., o České 

národní bance spolupracuje při plnění svých úkolů s ústředními bankami dalších států, 

s orgány dohledu nad finančními trhy jiných států a s mezinárodními finančními organizacemi 

a mezinárodními organizacemi zabývajícími se dohledem nad bankami či finančními trhy.72 

Díky těmto mezinárodním aktivitám a spolupracím může ČNB ovlivňovat vývoj 

světových trendů na finančních trzích v oblasti regulace a dohledu. Na mezinárodní úrovni 

pak ČNB spolupracuje s IOSCO (International Organization of Securities Commissions - 

Mezinárodní organizace sdružující komise pro cenné papíry zabývá se kapitálovým trhem), 

IAIS (International Association of Insurance Supervisors - Mezinárodní sdružení orgánů 

dohledu v pojišťovnictví - je mezinárodní organizací zabývající se pojišťovnictvím) a IOPS 

(International Organization of Pension Supervisors - Mezinárodní organizace orgánů dohledu 

v soukromém penzijním sektoru  - spojuje orgány dohledu v oblasti soukromých penzí).73 

V neposlední řadě musíme zmínit i práci ČNB na půdě Basilejského výboru pro bankovní 

dohled. 

Od května roku 2004, kdy Česká republika se stala členem Evropské unie, spolupracuje 

Česká národní banka i s evropskými orgány dohledu nad finančními trhy. Od nového 

uspořádání dohledu nad finančními trhy na evropské úrovni, které je účinné od 1. 1. 2011 

spolupracuje ČNB i s těmito novými evropskými orgány dohledu a s Evropskou radou 

pro systémová rizika. Předchozí způsob výkonu dohledu na evropské úrovni a jeho vliv 

na český systém dohledu si přiblížíme v následujících kapitolách. 

  

                                                 
72 Zákon č. 6/1993 Sb. ze dne 17. prosince 1992 o České národní bance. In: Sbírka zákonů České 

republiky. 1993, částka 3. Dostupné také z: http://www.uplnezneni.cz/zakon/6-1993-sb-o-ceske-narodni-bance/ 
73 ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Mezinárodní aktivity. ČNB. Dostupné z: 

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



39 

 

3.3 Způsob regulace a dohledu nad finančními trhy 

vykonávaný v rámci Evropské unie před reformou ze dne 

24. 11. 2010 

V rámci tzv. Lamfalussyho procesu vznikl čtyřúrovňový systém regulace a dohledu 

nad finančními trhy Evropské unie. Na prvním stupni tohoto systému regulace a dohledu 

vystupuje tzv. „evropský trojúhelník“, kde na jeho vrcholech stojí Evropská komise, jako 

exekutivní orgán EU zastupující Evropskou unii a vydávající návrhy zákonů, a Evropský 

parlament a Rada EU jako legislativní orgány, kteří zastupují jednotlivé členské státy 

a na základě spolurozhodování schvalují návrhy zákonů, vydaných Evropskou komisí. Tento 

první stupeň tak zahrnuje právní normy přijaté Radou EU a Evropským parlamentem v rámci 

spolurozhodování. Jedná se především o směrnice a nařízení a o primární legislativu, která 

upravuje rozsah a charakter prováděcích opatření, které budou na návrh Evropské komise 

uplatňovány na úrovni druhé.74 

Na druhé úrovni existují tři poradní a regulatorní výbory pro jednotlivé části trhu. 

• Evropský bankovní výbor (EBC) pro oblast bankovnictví, 

• Evropský výbor pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní fondy (EIOPC) 

pro oblast pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní fondy, 

• Evropský výbor pro cenné papíry (ESC) pro oblast kapitálového trhu a kolektivního 

investování.75 

Tyto výbory pro jednotlivé části trhu jsou především poradními orgány Evropské 

komise pro oblast regulace při projednávání a schvalování návrhů primární a sekundární 

legislativy a vydávají prováděcí předpisy k primární legislativě. 

Na třetí úrovni vystupují poradní a dohledové orgány pro výše zmíněné části trhu, tedy 

pro oblast bankovnictví, pro oblast pojišťovnictví a pro kapitálový trh. Jedná se o: 

• Výbor evropských orgánů bankovního dohledu (CEBS), 

                                                 
74 MINISTERSTVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Zahraniční vztahy/EU. MFČR. Dostupné z: 

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/fintrh_zahr_vztahyEU.html 
75 MINISTERSTVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Zahraniční vztahy/EU. MFČR. Dostupné z: 

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/fintrh_zahr_vztahyEU.html 
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• Výbor evropských dozorových orgánů nad pojišťovnami a zaměstnaneckými 

penzijními fondy (CEIOPS), 

• Výbor evropských dozorových orgánů nad kapitálovým trhem (CESR).76 

Tyto výbory se většinou označují jako „3L3“ (rozumějme 3 výbory Levelu 

3 Lamfalussyho procesu) a mají za úkol sbližovat jednotlivé typy dohledu na národní úrovni 

na základě blízké spolupráce národních orgánů dohledu členských států za účelem vytvoření 

jednotnějšího sytému dohledu na evropské úrovni. Zároveň tato úroveň dohlíží na to, aby 

došlo k řádnému a včasnému promítnutí a uplatnění právních aktů vydávaných EU čili 

primární a sekundární legislativy do právních řádů členských států. CEBS, CESR a CEIOPS 

fungují jako poradní orgány Evropské komise při uplatňovaní politiky dohledu nad finančními 

trhy EU. Jako poradní orgány tak sbírají informace o aktuálním vývoji na finančních trzích 

a v národním dohledu jednotlivých členských států, snaží se rovněž tyto národní dohledové 

politiky členských států sbližovat a sdružovat, vydávají rozbory, dokumenty a stanoviska 

k vývoji na finančních trzích a k událostem, které s tímto souvisejí a zároveň navrhují 

Evropské komisi doporučení při přípravě návrhů evropských právních předpisů. Tyto orgány 

zároveň zajišťují výměnu informací mezi jednotlivými dohledovými orgány na národních 

úrovních členských států.77 

Pro jasnější představu fungování a funkce těchto poradních orgánů si nyní uvedeme 

konkrétní případy činnosti třetí úrovně Lamfalussyho procesu. CEBS, CESR a CEIOS 

například v roce 2010 poskytly svá stanoviska Evropské komisi ve věci celosvětově panující 

globální finanční krize, zároveň se v tomto roce podílely a připravovaly na transformaci 

na nový systém uspořádání.78 V roce 2006 se CEBS zase zabýval praktickými otázkami 

vyplývajícími ze zavádění směrnice Basel II a vydával doporučení Evropské komisi. Součástí 

toho bylo i pořádání seminářů pro zástupce orgánů dohledu jednotlivých členských států 

a vypracovávaní případových studií.79 Všechny tyto výbory pak vydávaly doporučení 

a vyjadřovaly svá stanoviska EK na její vyžádání (známé pod názvem Calls for Advice). 

                                                 
76 MINISTERSTVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Zahraniční vztahy/EU. MFČR. Dostupné z: 

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/fintrh_zahr_vztahyEU.html 
77 MINISTERSTVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Zahraniční vztahy/EU. MFČR. Dostupné z: 

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/fintrh_zahr_vztahyEU.html 
78 ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem 2010. ČNB, 2011. S. 41. 
79 ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem 2006. ČNB, 2007. S. 38. 
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Čtvrtá úroveň Lamfalussyho procesu pak kontroluje, zda právní předpisy vydané 

Evropskou unií byly řádně a včas implementovány do národních právních řádů členských 

států, a vynucuje si jejich dodržování. 

Tabulka č. 2: Schéma institucionálního zajištění jednotlivých úrovní Lamfalussyho 

procesu 

 

Zdroj: MACHOVÁ, SOŇA. Je nezbytná reforma regulace finančního trhu EU? Současná Evropa. 2010, č. 1. 
S 5. 

Tyto jak regulatorní, tak dohledové orgány mají především poradní funkci Evropské 

komise při vydávání a navrhování legislativních aktů v oblasti regulace a dohledu 

nad finančními trhy Evropské unie. Dále mají za úkol dohlížet na řádné implementování této 

legislativy členskými státy a sbližovat politiky národních orgánů regulace a dohledu 

členských států. 
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3.4 Vliv evropského systému dohledu na český systém 

dohledu 

Vstupem České republiky do Evropské unie roku 2004 vzniklo České republice právo 

angažovat se na politikách EU, kdy nejvyšší zástupci vlád, ale i jednotlivých organizací jsou 

členy orgánů Evropské unie, účastní se jejich schůzí, aby zastupovali a hájili zájmy České 

republiky. Po vstupu ČR do EU se zároveň i rozšířila činnost pracovníků ČNB ve výborech 

a pracovních skupinách Evropské komise a Evropské centrální banky.80 Zároveň tím vznikla 

České republice i povinnost implementovat právo EU do vlastních právních předpisů. 

Evropská unie jakožto nadnárodní organizace v rámci svých jednotlivých politik vydává 

primárně a sekundárně legislativní právní akty, které mají buď přímý, nebo nepřímý účinek. 

3.4.1 Sekundárně legislativní právní akty Evropské unie a jejich účinek 

Mezi sekundárně legislativní právní akty patří nařízení, směrnice, rozhodnutí, 

doporučení a stanoviska. Pro potřebu diplomové práce si dále charakterizujeme a vysvětlíme 

rozdíl mezi nařízením a směrnicí. 

Nařízení patří mezi sekundární právo Evropské unie a mají přímý účinek, což znamená, 

že jsou přímo aplikovatelná a přímo závazná pro jednotlivce, instituce i stát. Občané se jich 

mohou přímo domáhat, aniž by nařízení byla implementována do vnitrostátních právních 

předpisů. 

Směrnice se vyznačují svým nepřímým účinkem. Evropská unie v rámci směrnice 

stanoví pouze cíl, kterého má být dosaženo, ale prostředky, jak má být daného cíle dosaženo, 

si stanoví jednotlivé členské státy samy. Směrnice má tak nepřímý účinek, což znamená, že 

musí být implementována do vnitrostátních právních předpisů členských států Evropské unie 

a až po implementaci pak mohou být po občanech vymahatelná. 

3.4.2 Vliv Evropské unie na český systém dohledu v letech 2006 - 2010 

V této podkapitole se budeme zabývat vlivem politiky a vydávaných právních předpisů 

Evropské unie v oblasti dohledu nad finančními trhy na český systém dohledu od roku 2006, 

kdy došlo k integrování českého systému dohledu do České národní banky do roku 2010, kdy 

došlo k novému systému uspořádání v oblasti dohledu nad finančními trhy Evropské unie, 

                                                 
80 ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem 2006. ČNB, 2007. S 8. 
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a pokusíme se tak odvodit, jaký vliv měla EU za starého systému dohledu, kdy na evropské 

úrovni dohledu existovaly pouze poradní orgány Evropské komise, na český systém dohledu. 

První povinností, která vznikla České republice vstupem do EU, je uznávání principů 

regulace a dohledu ostatních členských států, stejně tak jako umožnění zahraničním bankám 

poskytovat své služby na území České republiky. Princip jednotné bankovní licence v rámci 

Evropské unie, tak umožňuje bankám autorizovaným v některém členském státě vykonávat 

svou činnost prostřednictvím poboček nebo pouhým přeshraničním poskytováním služeb 

v jiném členském státě bez potřeby získání další autorizace.81 K těmto bankám přistupuje jako 

prioritní orgán dohledu a regulace jejich domovský orgán. Princip dohledu domovského 

orgánu tak byl koncipován hlavně z toho důvodu, aby došlo k zamezení dvojímu dohledu 

a dvojí regulatorní zátěži subjektů. To ale neznamená, že kontrolní orgán hostitelské země, ve 

kterém si zahraniční banka otevřela pobočku, nemá žádné pravomoci. Směrnice o kapitálové 

přiměřenosti rozděluje pravomoci hostitelského kontrolního orgánu do dvou kategorií. Jednou 

z nich tvoří tzv. zbytkové kompetence, které se týkají možnosti stanovit požadavky na 

likviditu a opatření z důvodu monetární politiky. Druhá kategorie se týká tzv. 

komplementárních pravomocí spočívající např. v možnosti vyžadovat informace od poboček 

či přijmout vhodná opatření proti pobočkám.82 Podle Lenky Juroškové tak vzniká problém 

s nevyvážeností dohledu domovského a hostitelského kontrolního orgánu. Zatímco domovský 

orgán má mnohem větší pravomoci, které však nejsou spojeny s odpovídající odpovědností, 

hostitelský orgán dohledu nese odpovědnost za finanční stabilitu ve své zemi, kde operují i 

pobočky zahraničních bank, ale nejsou mu dány odpovídající pravomoci, aby nad těmito 

pobočkami mohl dohlížet.83 Můžeme si to znázornit na následujícím příkladu. Pokud si 

v České republice otevře pobočku německá banka, mají německé dohledové orgány větší 

pravomoci než Česká národní banka, i když tato německá pobočka může ovlivnit finanční 

stabilitu České republiky, za kterou odpovídá Česká národní banka. 

Vliv Evropské unie na český systém dohledu můžeme spatřovat nejen v téhle situaci, ale 

i v přijatých legislativních aktech vydaných Ministerstvem financí ČR a Českou národní 

bankou v letech 2006 – 2010. Většina změn zákonů přijatých v tomto období a vydaných 
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prováděcích předpisů Českou národní bankou k těmto vydaným změnám zákonů byla 

zapříčiněna z důvodu transpozice evropských směrnic do českého právního řádu, vyjímaje rok 

2006, kdy došlo k sjednocení orgánů dohledu pod jednu instituci (pod Českou národní 

banku). V tomto roce bylo z tohoto důvodu nejvíce zákonů a legislativních změn, které byly 

provedeny, spojeno právě s touto transformací. Tato transformace je patrná převážně 

v Zákoně o české národní bance (č. 6/1993 Sb.), kde se ČNB s touto integrací výrazně 

rozšířily pravomoci a objekty, nad kterými banka provádí dohled, dále pak v Zákoně o 

bankách (č. 21/1992 Sb.) a v Zákoně o spořitelních a úvěrních družstvech (č. 87/1995 

Sb.) Další zákony vydané v letech 2006 - 2010 v rámci dohledu nad finančními trhy vznikly 

především transpozicí směrnic Evropské unie. Nyní si uvedeme ty nejdůležitější z nich. 

V období 2006 – 2010 došlo k transpozici několika směrnic do českého právního řádu, mezi 

nejdůležitější z nich patřily Směrnice BASEL II, Směrnice o kapitálových požadavcích 

CRD, Solventnost II a Směrnice MiFID. 

f) BASEL II a Směrnice o kapitálových požadavcích (CRD) 

Nejvýznamnější směrnicí roku 2006 byla směrnice BASEL II. Tuto směrnici původně 

vypracoval Basilejský výbor pro bankovní dohled pro upravení regulace bankovního 

sektoru.84 Cílem této směrnice je zajištění a podpora stability finančního systému 

a konkurenčního prostředí a posílení odpovědnosti managementu banky. Jedná se především 

o zlepšení měření rizik a efektivnějšího využívání kapitálu na pokrytí těchto rizik. Basel II 

usiloval o zavedení kapitálového požadavku na operační, úvěrová a tržní rizika.85 

Jednodušeji řečeno se tato směrnice snaží o zabránění vzniku rizik hrozící bankám 

a celému bankovnímu sektoru prostřednictvím lepšího krytí těchto rizik kapitálem. Jednotlivé 

banky tak musí zvážit podstupovaná rizika a následně zajistit dostatečné množství kapitálu 

ke krytí těchto rizik. Tato směrnice by tak měla zajistit předcházení krachu bank 

zapříčiněných riskantními bankovními operacemi a nakupováním riskantních aktiv bankou. 

Basel II se skládá ze tří pilířů. První pilíř stanovuje minimální kapitálové požadavky, 

kde je stanoven požadavek na držení minimální míry kapitálové přiměřenosti na 8%. 

Jednotlivé státy si však mohou stanovit i vyšší míru kapitálové přiměřenosti, kterou budou 

držet, zároveň však nemohou klesnout pod touto minimální hranici, určenou Baselem II. 
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Druhý pilíř se týká procesu dohledu a zdůrazňuje roli regulátora při posuzování interních 

modelů a při komplexním hodnocení kapitálové přiměřenosti bank. Třetí pilíř se zabývá tržní 

disciplínou a určuje, jaké informace má o sobě banka zveřejňovat.86 

I když tato směrnice byla původně zpracována Basilejským výborem pro bankovní 

dohled, vztahovala se pouze na mezinárodně aktivní banky. Tato koncepce se následně 

transformovala do evropského práva prostřednictvím směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES.87 

Došlo ale k určitým změnám oproti původnímu konceptu Basilejského výboru. Podstata této 

koncepce sice zůstala zachována, ale přizpůsobila se částečně evropskému trhu, neboli 

objektům, na které má být tato směrnice aplikovatelná. Jedná se o banky, družstevní záložny, 

obchodníky s cennými papíry a také na instituce elektronických peněz. Můžeme zde vidět 

rozšíření aplikovatelnosti směrnice na více objektů, oproti původnímu záměru Basilejského 

výboru pro bankovní dohled, který se vztahoval pouze na mezinárodně činné banky. 

K implementaci nebo transpozici této směrnice známou pod názvem BASEL II 

upravující nový koncept stanovování kapitálové přiměřenosti došlo až v roce 2007 Zákonem 

č. 120/2007 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti se stanovením kapitálových 

požadavků na banky, spořitelní a úvěrní družstva, obchodníky s cennými papíry 

a na instituce elektronických peněz.88 Touto transpozici byly novelizovány zákony 

o bankách, o spořitelních a úvěrních družstvech, o podnikání na kapitálovém trhu 

a o platebním styku. Účinnost této novelizace pak spadá na datum 1. 7. 2007.89 Příprava této 

novelizace a implementace této směrnice do českého práva započala ale již roku 2006, kdy 

ČNB spolupracovala společně s Ministerstvem financí ČR na přípravě této novely zákonů. 

Ve směrnici BASEL II můžeme spatřovat mnoho výhod a nevýhod, které si ve zkratce 

zmíníme, abychom mohli posoudit, co implementování této směrnice do českého právního 

řádu pro Českou republiku znamenalo. Výhody můžeme spatřovat například v tom, že banky 

mohou řídit svá úvěrová rizika, které si pak budou moci krýt stanovením výše kapitálu. Tím 

dojde k zamezení insolventnosti bank na vyplácení vkladů svým klientům a k zamezení 

krachu jak banky, tak i ohrožení bankovního systému. Další výhoda spočívá v možnosti 

využití mnoha metod, jak nastavit kapitálové požadavky ke krytí rizik přímo jednotlivým 
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bankám na míru. BASEL II taky klade požadavky na zveřejňování informací bankami, což 

zamezí vzniku informační asymetrie mezi bankami a jejími klienty. Informační asymetrii 

jsme v první kapitole označili jako tržní selhání a důvod k regulaci finančního trhu. Další 

výhodu Basel II pak můžeme vidět v zesilování hráze proti pronikání klientelismu 

do bankovnictví.90 

Nevýhody této směrnice pak můžeme spatřovat v následujících případech. Jednou 

z nich je, že metody pro stanovení kapitálu ke krytí rizik neodrážejí fáze hospodářského 

cyklu. Další nevýhodou je, že se zvýší náklady firmám, zvlášť malým a středním podnikům, 

neboť budou muset bankám poskytovat více informací. Basel II je dlouhý a komplikovaný 

dokument se složitými pravidly a pro správné pochopení tohoto dokumentu musí člověk 

disponovat vysokými matematickými znalostmi a technickými dovednostmi, proto další 

nevýhoda spočívá v tom, že pro správné provedení této směrnice je zapotřebí nárokovat další 

kvalifikace po zaměstnancích a vytvářet nové interní postupy.91 

Z analýzy výhod a nevýhod zavedení této směrnice do českého právního řádu pak 

můžeme říci, že i přes určité nevýhody, výhody, které z této směrnice Česká republika má, 

jsou přínosnější, neboť usilují především o stabilitu českého finančního trhu. 

V období od roku 2006 do roku 2010 pak došlo k dalším novelám směrnice BASEL II. 

Jednalo se o směrnice o kapitálových požadavcích (CRD I, II, III), které měnily směrnici 

BASEL II. Změny se týkaly zejména vztahů mezi domácími a hostitelskými regulátory 

při dohledu nad příhraničními skupinami, pravidel angažovanosti, zahrnutí hybridních 

nástrojů do regulatorního kapitálu, sekuratizace a principů řízení rizika likvidity.92 Tyto 

změny, které se uskutečnily v roce 2009, byly známy pod názvem CRD I a II. V roce 2010 

pak probíhal legislativní proces další novely této směrnice (CRD III). Tato novela přináší 

zvýšení kapitálových požadavků na obchodní portfolio, rovněž se v ní požaduje, aby instituce 

zavedly vhodná pravidla odměňování osob, jejichž činnosti mají významný vliv na rizikový 

profil instituce.93 
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Transpozice směrnice BASEL II do českého právního řádu bylo pro Českou republiku 

výhodné, k dalším novelizacím této směrnice o kapitálových požadavcích, známé taky jako 

CRD I, CRD II a CRD III, ke kterým došlo v tomto období, vyjádřila ČNB v pracovních 

skupinách Výboru evropských bankovních dohledů (CEBS) spíše negativní postoj. 

g) Směrnice SOLVENTNOST II 

I když se směrnice Basel II připravovala spíše pro bankovní sektor, pro oblast 

pojišťovnictví se v letech 2006 – 2010 na evropské úrovni připravovala obdobná směrnice 

známá jako SOLVENTNOST II, jejíž podstata byla obdobná jako u Basel II, pouze byla 

určena pro pojišťovací oblast. V letech 2006 – 2010 docházelo k přípravám této směrnice 

na evropské úrovni, kdy na výsledné podobě této směrnice spolupracovala Evropská komise 

spolu se svým poradním orgánem pro dohled v oblasti pojišťovnictví CEIOPS (Výbor 

evropských dohledových orgánů v pojišťovnictví a zaměstnaneckém penzijním připojištění). 

ČNB, jejíž zástupce se účastní pracovních skupin tohoto Výboru, vyjádřila rovněž 

své stanovisko k přípravě této směrnice. Vyjádřila se k otázkám, kladeným Evropskou komisí, 

a zejména vyjádřila svou odmítavou pozici k několika sporným oblastem. Jednalo 

se například o zavádění tzv. prémie za nelikviditu do výpočtu technických rezerv 

či k požadavku, aby si všechny dohledové orgány při výkonu dohledu nad skupinami 

vyměňovaly veškeré informace o pojišťovnách.94 I když schválení konečného návrhu této 

směrnice Evropskou komisí v tomto období neproběhlo, v České republice se od roku 2009 

ČNB spolu s Ministerstvem financí a s Českou asociací pojišťoven začala připravovat 

na transpozici této směrnice do české legislativy tím, že začaly přípravy budoucích právních 

předpisů. 

h) Směrnice MIFID 

Směrnice 2004/39/ES, o trzích s finančními nástroji neboli MiFID, což je zkratka 

z anglického překladu Markets in Financial Instruments Directive, je rámcovou směrnicí, 

na kterou navazují prováděcí předpisy nařízení EK č. 1287/2006 a směrnice 2006/73/ES 

a která nahrazuje směrnici č. 93/22/EHS.95 

Tato směrnice upravuje podmínky podnikání na kapitálovém trhu. Nově směrnice 

MiFID přichází pojetím finančních nástrojů a investičních služeb, nově upravuje kategorizaci 
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zákazníků a rozsáhle řeší pravidla nejlepšího provedení pokynů zákazníků, proto její 

implementace vyžaduje zásadní přepracování zákona o podnikání na kapitálovém trhu 

a prováděcích právních předpisů, změny tuzemských a vybudování celoevropských 

informačních systémů a úzkou spolupráci s partnerskými dohledovými institucemi 

evropských zemí.96 

V roce 2007 se Česká republika připravovala na implementaci této směrnice 

do právního řádu České republiky. Novela zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání 

na kapitálovém trhu, která transponuje tuto směrnici, přináší zavedení nových informačních 

povinností, transparentnost před uskutečněním i po uskutečnění obchodů, odkrývání provizí, 

zařazení poradenství mezi hlavní investiční služby a další. Protože však Česká republika 

nedodržela transpoziční a implementační lhůtu, která byla stanovena na listopad 2007, EU 

v souvislosti s tím zahájila formální postup k vynucení řádné implementace. V následujícím 

roce 2008 již došlo k transponování této směrnice do novely zákona č. 230/2008 Sb., 

o podnikání na kapitálovém trhu.97 

i) Další transpozice směrnic do českého právního řádu 

V období od roku 2006 do roku 2010 došlo kromě výše uvedených směrnic 

k transponování i dalších směrnic do českého právního řádu. Některé z nich si nyní už jen 

ve zkratce uvedeme. Jednalo se například o tyto zákony: V Zákoně o platebním styku 

(č. 124/2002 Sb.) došlo k dokončení transpozice směrnice 2000/46/ES, o přístupu k činnosti 

institucí elektronických peněz, o jejím výkonu a o obezřetnostním dohledu nad touto činností, 

došlo ke změně pravidel upravujících vydávání a užívání elektronických platebních 

prostředků a elektronických peněz.98 V tomto zákoně došlo především ke zpřesnění okruhu 

osob, které jsou oprávněny vydávat elektronické peníze, a k zavedení další kategorie těchto 

vydavatelů, čili institucí elektronických peněz. Zákon o úpadku (č. 182/2006 Sb., 

insolvenční zákon), tento nový zákon vznikl díky transpozici směrnice 2001/24/ES, 

o reorganizaci a likvidaci úvěrových institucí a směrnice 2001/17/ES, o reorganizaci 

a likvidaci pojišťovacích podniků. Změna spočívá v tom, že úpadek lze na finanční instituci 

prohlásit až poté, co došlo k pravomocnému odnětí licence nebo povolení.99 
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Kvůli transpozici směrnice o prospektu pak došlo k novelizacím zákonů o    podnikání 

na kapitálovém trhu (č. 256/2004 Sb.) a o dluhopisech (č. 190/2004 Sb.)100 

V roce 2008 byl vydán Zákon o platebním styku, který vznikl kvůli transpozici 

směrnice 2007/64/ES, o platebních službách na vnitřním trhu, a Zákon o některých 

opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, který vznikl 

transpozicí směrnice 2005/60/ES.101 

Z hlediska implementace evropského práva byla zásadní regulatorní změnou roku 2009 

novela zákonů o podnikání na kapitálovém trhu, o bankách a spořitelních a úvěrních 

družstvech zákona o kolektivním investování a navazujících právních předpisů v souvislosti 

s transpozicí směrnice 2004/109/ES, o transparentnosti, směrnice 2007/44/ES, 

o kvalifikovaných účastech a směrnice 2007/16/ES, o přípustných aktivech standardních 

fondů, nový zákon o platebním styku s transpozicí směrnice 2007/64/ES, o platebních 

službách na vnitřním trhu. Další změnou zákona uskutečněnou v roce 2009 byl Zákon 

o pojišťovnictví, do kterého byla primárně transponována směrnice 2005/68/ES, o zajištění, 

která přináší detailnější regulaci činnosti tuzemských zajišťoven.102 

3.5 Zhodnocení stavu regulace v oblasti finančního trhu 

v období 2006 – 2010 

Většina zákonů vydaných v období od roku 2006 do roku 2010 byla vydaných z důvodu 

transpozice evropských směrnic do právního řádu České republiky. Výjimkou byl rok 2006, 

kdy integrace dohledu nad finančním trhem do ČNB se promítla i v novelách zákonů, které 

tento dohled upravují. I dle ČNB je záměrem ČNB, jakožto jediného orgánu dohledu 

nad finančním trhem České republiky v oblasti regulace a dohledu nad finančním trhem, 

přispět k harmonizaci přístupu na evropské úrovni, a proto se aktivně podílí na transpozici 

evropské legislativy do českého právního řádu, a to jednak úzkou spoluprací s MFČR, které 

zodpovídá za primární legislativu, jednak přípravou příslušných prováděcích předpisů 

(vyhlášek a opatření ČNB).103 Dosud se podařilo většinu evropské legislativy implementovat 
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101 ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem 2008. ČNB, 2009. 
102 ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem 2009. ČNB, 2010. 
103 ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem 2007. ČNB, 2008. 
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do příslušných zákonů a dosáhnout tak sladění s evropskými předpisy. V oblasti bankovnictví 

byly v roce 2007 transponovány směrnice 2006/48/ES a 2006/49/ES (BASEL II). 

V roce 2008 došlo i k plnému transponování směrnice 2004/39/ES, o trzích finančních 

nástrojů (MiFID) a směrnice 2005/60/ES, o předcházení zneužití finančního systému k praní 

peněz a financování terorismu do českého právního řádu. Závěr tohoto roku přinesl 

mimořádné zvýšení regulatorních aktivit v důsledku řešení dopadu finanční krize. Na 

působnost ČNB měla zásadní dopad novela zákona č. 36/2008 Sb., o ochraně spotřebitele, 

která dohled nad dodržováním pravidel ochrany spotřebitele svěřila v plném rozsahu ČNB a 

v rámci ČNB vznikl tak nový samostatný odbor pro ochranu spotřebitele. 

ČNB se i v průběhu roku 2009 zaměřila na implementaci rychle se měnících pravidel 

EU v oblasti finančního trhu a na zkvalitnění regulatorního rámce v ČR. ČNB spolupracovala 

s MFČR na přípravě nových zákonů a dále připravila řadu vyhlášek a opatření 

jako prováděcích předpisů daných zákonů. Jako součást pracovních skupin a výborů EU 

se ČNB rovněž podílela na přípravě unijních regulatorních opatření. I když vzniklá finanční 

krize zasáhla mnoho zahraničních bank, bankovní sektor ČR nebyl finanční krizí citelněji 

zasažen, přesto se ČNB podílela na přípravě novely zákona o bankách představující doplnění 

nástrojů pro řešení případného negativního vývoje v budoucnu. 

I když se v období 2006 – 2009 Česká národní banka zaměřila především 

na implementaci evropské legislativy do českého právního řádu, což je patrné i z vydaných 

právních předpisů, kde většina nových zákonů či novel existujících zákonů vydaných v tomto 

období vznikly především z důvodu transpozice směrnic, nelze říci, že by role České 

republiky v oblasti regulace a dohledu nad finančním trhem spočívala v pasivním příjímání 

evropské politiky. Zástupci ČNB byli členy pracovních skupin a dohledových výborů 

Evropské komise (CEBS, CESR a CEIOPS), kde vyjadřovali svá stanoviska a mnohdy 

i negativní postoje k připravovaným návrhům evropských právních předpisů. Nemůžeme zde 

ale říci, že by tímto způsobem mohla ČNB výrazně ovlivnit politiku Evropské unie v oblasti 

regulace a dohledu nad finančním trhem. 
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4 Výhody a nevýhody nového evropského 

systému dohledu 

Celosvětová finanční krize, která prvotně vznikla jako hypotéční krize v USA v roce 

2007 a v roce 2008 se rozšířila i na evropské finanční trhy, zapříčinila nutnou reorganizaci 

evropského institucionálního uspořádání dohledu na finančních trzích Evropské unie. V této 

kapitole se pokusíme nastínit, jak toto nové evropské uspořádání dohledu ovlivnilo český 

systém dohledu, jaké výhody a nevýhody z tohoto nového uspořádání plynou a jaké mají 

na toto nové uspořádání dohledu názory zainteresované strany včetně názoru představitelů 

ČNB. 

4.1 Nové uspořádání v regulaci a dohledu na evropské 

úrovni 

4.1.1 Institucionální uspořádání 

Již v roce 2009 přišla skupina expertů pod vedením Jacquese de Larosiera s návrhem 

změn v oblasti regulace a institucionálního uspořádání regulace a dohledu v Evropské unii.104 

Důvodem byla probíhající globální finanční krize, která v roce 2008 zasáhla i evropský 

finanční trh. Nové uspořádání evropského systému dohledu tak mělo vzniknout za účelem 

lepší ochrany občanů a obnovení důvěry ve finanční systém EU, poškozené v důsledku 

dopadu krize na finanční trhy. 

V průběhu roku 2010 byly projednávány a následně přijaty legislativní předpisy 

ke změnám institucionálního uspořádání regulace a dohledu nad finančním trhem EU. 

Nařízeními Evropského parlamentu a Rady EU ze dne 24. 11. 2010 tak byly zřízeny nové 

evropské orgány dohledu, které zahájily svou činnost 1. ledna 2011.105 V těchto nařízeních 

byly rovněž stanoveny pravomoci, které byly přiděleny novým orgánům dohledu. Tyto nové 

orgány vznikly transformací výborů třetí úrovně Lamfalussyho procesu, tj CEBS, CESR 

a CEIOPS. 

                                                 
104 ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem 2009. ČNB, 2010. S. 

51. 
105 ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem 2010. ČNB, 2011. S. 

41. 



52 

 

Od 1. ledna 2011 tedy zahájily svou činnost tři nové evropské orgány dohledu, které 

nahradily dosavadní poradní orgány pro oblast dohledu CEBS, CESR a CEIOPS. Jednalo 

se o tzv. Evropské orgány pro dohled (European Supervisory Authorities, ESAs).106 

Pod tento společný název spadají následující tři nové orgány dohledu, které dohlížejí 

na jednotlivé části trhu: 

• Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) pro bankovní sektor, 

• Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) pro oblast kapitálového trhu, 

• Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) 

pro oblast pojišťovnictví.107 

Tyto orgány ESAs tvoří spolu s národními orgány dohledu jednotlivých členských států 

celek nazývaný jako Evropský systém orgánů finančního dohledu (ESFS). 

Zatímco orgány ESFS zodpovídají za mikroobezřetnostní dohled, další orgán, který 

vznikl v rámci tohoto nového uspořádání a jeho činnost započala rovněž 1. ledna 2011, 

odpovídá za makroobezřetnostní dohled nad finančním systémem v rámci EU. Tímto 

orgánem je Evropská rada pro systémová rizika (ESRB). ESRB má za úkol sledovat 

a posuzovat potenciální hrozby ohrožující finanční stabilitu, které vznikají v důsledku 

makroekonomického vývoje a vývoje uvnitř finančního systému jako celku. Aby tomu bylo 

předcházeno, měla by ESRB poskytovat včasná varování před systémovými riziky a v případě 

potřeby vydávat doporučení k přijetí opatření na řešení těchto rizik.108 

  

                                                 
106 ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem 2011. ČNB, 2012. S. 

40. 
107 ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem 2011. ČNB, 2012. S. 

40. 
108 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/78/EU ze dne 24. listopadu 2010. In: Úřední věstník 

Evropské unie. 15. 12. 2010. Dostupné z: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:331:0120:0161:CS:PDF 
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Toto nově vzniklé uspořádání dohledu na evropské úrovni je možné znázornit 

následujícím schématem. 

Tabulka č. 3: Nové uspořádání dohledu na evropské úrovni 

 

Zdroj: HOLMAN, Robert. Současné výzvy v oblasti regulace a dohledu nad finančním trhem v EU. ČNB, 

22. 9. 2010. 

4.1.2 Úkoly a pravomoci nových institucí 

Nové instituce ESAs mají především za úkol vydávat nezávazné směrnice a doporučení, 

řešit spory mezi národními regulátory, podporovat kooperaci a koordinaci mezi regulátory 

a podporovat fungování kolegií regulátorů, dále má ESAs za úkol sběr informací, 

monitorování tržního vývoje, poskytování stanovisek dalším evropským institucím 

a spolupráci s ESRB tak přispívat k vytváření společných postupů k identifikaci a měření 

rizika hrozící pro finanční systém jako celek.109 

I když tyto úkoly ESAs se od úkolů výborů 3L3 (čili předchozího uspořádání dohledu) 

příliš neliší, ESAs disponují většími pravomocemi. Pravomoci, které mají nově vzniklé 

orgány dohledu k dispozici, si nyní stručně charakterizujeme. ESAs nemají pravomoci 

k vykonávání přímého dohledu nad finančními trhy, tyto pravomoci zůstávají výhradně 

v rukách národních dohledových institucí. Ve třech případech však mohou učinit závazná 

rozhodnutí, která mohou přemoci rozhodnutí národních dohledových orgánů. Prvním 

případem je porušení unijního práva. ESAs mohou rovněž zasáhnout, za účelem donucení 

implementování unijních předpisů do národních právních řádů národními orgány regulace 

                                                 
109 JUROŠKOVÁ, Lenka. Bankovní regulace a dohled. Praha: Auditorium, 2012. 174 s. ISBN 978 – 80 –

 87284 – 26 – 1. S. 94 - 97. 
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a dohledu. Této pravomoci se říká tzv. „donucovací proces.“110 Druhým je urovnání sporů. 

Pokud vznikne spor mezi dvěma národními orgány dohledu, ESAs mají pravomoci zasáhnout 

a urovnat tak hrozící či probíhající spor. A třetím případem je zasáhnutí v nouzových 

situacích. Tyto nouzové situace vyhlašuje Evropská komise a jedná se o takové situace, které 

mohou vážně ohrozit integritu a stabilitu finančního systému a finančních trhů EU. 

V takových případech mohou tyto evropské orgány dohledu rovněž zasáhnout. 

Evropská rada pro systémová rizika má tři hlavní úkoly, kterými jsou sběr informací, 

monitorování a hodnocení hrozeb pro finanční stabilitu jako celku a v případě potenciálního 

ohrožení finanční stability evropských trhů vydávat varování před riziky a doporučení 

k omezení těchto rizik.111 

ESRB tak zodpovídá za makroobezřetnostní dohled. Měla by tak dohlížet ne 

nad jednotlivými finančními institucemi, ale nad finančním systémem jako celkem a zabránit 

tak vzniku systémových rizik. Součástí ESRB jsou předsedové jednotlivých institucí ESAs, 

guvernéři centrálních bank členských států, předseda Evropské centrální banky a člen EK.112 

ESRB díky tomu spolupracuje nejen s novými orgány zodpovídající za mikroobezřetnostní 

dohled, ale i se zástupci členských států zodpovídající za monetární politiku a ve většině 

případů i za regulaci a dohled nad finančními trhy. Z důvodu, že ESRB nemůže vydávat 

přímo závazná rozhodnutí, je považován za pasivní orgán. Ale není tomu úplně tak. ESRB 

může monitorovat dodržování svých doporučení členskými státy. Členské státy tak musí tato 

doporučení dodržovat, a pokud tak neučiní, musí předložit ESRB zdůvodnění takového 

jednání.113 

4.1.3 Rozdíl oproti předchozímu uspořádání 

Předchozímu uspořádání dohledu na evropské úrovni, nazývané také jako Lamfalussyho 

proces, byla často vyčítána jeho zdlouhavost při přijímání evropských legislativních aktů 

a rovněž i jeho komplikovanost. Legislativní proces probíhal přes čtyři úrovně. Tento proces 

navíc nelze ještě považovat za integrovaný dohled nad finančním trhem Evropské unie, neboť 

                                                 
110 JUROŠKOVÁ, Lenka. Bankovní regulace a dohled. Praha: Auditorium, 2012. 174 s. ISBN 978 – 80 –

 87284 – 26 – 1. S. 94 - 97. 
111 JUROŠKOVÁ, Lenka. Bankovní regulace a dohled. Praha: Auditorium, 2012. 174 s. ISBN 978 – 80 –

 87284 – 26 – 1. S. 91 - 93. 
112 JUROŠKOVÁ, Lenka. Bankovní regulace a dohled. Praha: Auditorium, 2012. 174 s. ISBN 978 – 80 –

 87284 – 26 – 1. S. 91 - 93. 
113 JUROŠKOVÁ, Lenka. Bankovní regulace a dohled. Praha: Auditorium, 2012. 174 s. ISBN 978 – 80 –

 87284 – 26 – 1. S. 91 - 93. 
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výbory CEBS, CESR a CEIOPS fungovaly pouze jako poradní orgány, které nemohly 

vydávat legislativně právní akty a neměly přímou dohledovou pravomoc. Můžeme ale říci, že 

byly prvním krokem k dohledu na evropské úrovni. 

Oproti předchozímu uspořádání dohledu můžeme vidět v novém systému orgánů 

dohledu několik odlišností. Zatímco tzv. 3L3 výbory byly zřízeny z rozhodnutí Evropské 

komise jako poradní orgány EK za účelem vydávání stanovisek a navrhování doporučení, 

či sbírání informací o aktuálním vývoji na finančních trzích a sbližování národních 

dohledových orgánů členských států, ačkoli jsou úkoly ESAs velice podobné, ESAs a ESRB 

byly zřízeny nařízeními Evropského parlamentu a Rady EU. Tato nařízení jsou ve srovnání 

s rozhodnutími EK podstatně podrobnější a stanovují větší rozsah činností, které mají ESAs 

oproti 3L3 výborům vykonávat, jakož i kompetencí, které budou mít k dispozici.114 

Na rozdíl od 3L3 výborů, které byly především poradními orgány v rámci Evropské 

komise, jsou nové orgány ESAs samostatnými orgány mající právní subjektivitu a mající 

v této oblasti větší rozsah pravomocí a kompetencí a prosazující evropský pohled v oblasti 

dohledu na finančních trzích. 

4.2 Vliv na český systém dohledu 

Rok 2011 byl pro nové uspořádání evropského dohledu rokem počínajícím v jeho 

činnosti. Proto se všechny nově vzniklé orgány soustředily především na vytváření 

svých struktur, zaměstnání nových pracovníků a vytvoření interních pravidel, postupů 

a procesů.115 Jakožto nastupující orgány po poradních výborech CEBS, CESR a CEIOPS, 

převzaly a rovněž pokračovaly v jejich již probíhající agendě. EIOPA pokračovala například 

v programu SOLVENTNOST II.116 Všechny orgány ESAs se dále zaměřily na podporu 

finanční stability a na obnovení a znovuzískání důvěry ve finanční systém ze strany občanů 

a podniků v EU. V roce 2011 tak pod taktovkou EBA byly provedeny zátěžové testy v celé 

EU. Tyto zátěžové testy byly provedeny na vzorku 91 bank ze všech států Evropské unie 

za účelem posouzení odolnosti bank a obnovení důvěry v evropské bankovní odvětví.117 

                                                 
114 ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Mezinárodní aktivity. ČNB. Dostupné z: 

http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/mezinarodni_aktivity/ 
115 EUROPEAN INSURANCE OCCUPATIONAL AUTHORITY. Annual report 2011. EIOPA, 2012. S. 

4. 
116 EUROPEAN INSURANCE OCCUPATIONAL AUTHORITY. Annual report 2011. EIOPA, 2012. S. 

10. 
117 EUROPEAN BANKING AUTHORITY. Annual report 2011. EBA, 2012. S. 2 – 5. 
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K obnovení důvěry v evropský bankovní systém však nedošlo a to z důvodu krize státního 

dluhu, která se rozšířila do více evropských zemí, což zapříčinilo, že nedůvěra ze strany 

veřejnosti byla naopak ještě více prohloubena. 

V roce 2011 se EBA rovněž zaměřila na přípravu základů tzv. evropského jednotného 

souboru pravidel. Mělo by se jednat o společný soubor plně harmonizovaných pravidel, která 

budou závazná a přímo vymahatelná ve všech členských státech Evropské unie.118 V různých 

členských státech totiž existují různá pravidla regulace, což vede k roztříštěnosti 

a k nerovným podmínkám pro subjekty provádějící obchodní operace na finančních trzích 

napříč EU. Právě tento evropský jednotný soubor pravidel, který má být orgánem EBA 

vytvořen, má sjednotit tato pravidla, tím tyto rozdíly v regulaci jednotlivých členských států 

potlačit a posílit, a upevnit tak jednotu trhu. Je však otázkou, zda vytvoření jednotných 

evropských pravidel pro oblast regulace nebude tak prvotním krokem k potlačování 

suverenity a pravomocí jednotlivých členských států v této oblasti a k postupnému přenášení 

pravomocí, které měly doposud v rukách členské státy na evropskou úroveň. 

V roce 2011 se ČNB stejně jako v předchozím období aktivně zapojovala do politiky 

Evropské unie v rámci nově vytvořených evropských orgánů dohledu, kde usilovala o rozvoj 

spolupráce orgánů dohledu a o prosazování a podporu svých vizí v oblasti dohledu 

nad finančními trhy mezi ostatními členy. Zároveň se v tomto roce snažila o implementaci 

rychle se měnících podmínek a pravidel v rámci EU a na úpravách regulatorního rámce ČR 

ve směru vydaných směrnic EU. I když nové evropské dohledové orgány jsou účinné 

od 1. ledna 2011, nemůžeme v roce 2011 ještě úplně vidět jejich vliv na český systém 

dohledu. V roce 2011 totiž došlo ke změnám zákonů z důvodu transpozice směrnic vydaných 

ještě za starého systému dohledu. 

Vzhledem k období 2006 – 2010 a stejně tak i v roce 2011, kdy většina novel zákonů 

byla vydána z důvodů transpozice směrnic EU do českého právního řádu, lze předpokládat, že 

tento trend bude pokračovat i v budoucnu za vzniku nových evropských dohledových orgánů. 

Záměrem České republiky v oblasti regulace a dohledu na finančních trzích je přispět 

k harmonizaci přístupu na evropské úrovni a proto se aktivně podílí na transpozici evropských 

směrnic do evropského právního řádu a na spolupráci v evropských orgánech dohledu. 

Na jedné straně se tedy Česká republika snaží spolupracovat v této oblasti s evropskými 

                                                 
118 EUROPEAN BANKING AUTHORITY. Annual report 2011. EBA, 2012. 2 – 5 s. 
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orgány dohledu, na straně druhé, se Česká republika staví spíše negativně k dalšímu přesunu 

pravomocí z národních rukou na evropskou úroveň. Zde ale můžeme říci, že i přes změny, 

které přinesla dohledová struktura, největší část pravomocí a zodpovědnosti za dohled 

nad finančními trhy stále zůstává v národních rukou. Národní vlády implementují evropské 

směrnice tak, aby korespondovaly s národními cíli a zájmy, neboť směrnice toto umožňují, 

protože stanovují pouze cíl, kterého má být dosaženo, ne však nástroje, jak má být daného cíle 

dosaženo. Je však otázkou, jak evropská politika v oblasti dohledu a postupného přenášení 

pravomocí na evropskou úroveň bude pokračovat v budoucnu a zda se může Česká republika 

obávat vzniku evropské bankovní unie a tím i ztráty většiny pravomocí v oblasti regulace 

a dohledu nad finančním trhem. V nejbližší době však vývoj tímto směrem nelze očekávat. 

4.3 Výhody a nevýhody nového uspořádání 

Vznik nových evropských orgánů dohledu přinesl členským státům EU včetně České 

republiky řadu výhod i nevýhod, které si nyní ve zkratce zmíníme. 

4.3.1 Výhody 

Ve všech členských státech můžeme pozorovat určité rozdíly v regulaci nad finančními 

trhy, což je pro subjekty, které působí napříč evropským finančním trhem dosti nepřehledné 

a nepřínosné, proto vznik nových orgánů dohledu na evropské úrovni byl prvním krokem 

k harmonizaci a sjednocení pravidel regulace a dohledu a tím i poskytnutí jednotných pravidel 

pro investory napříč trhem. To může přinést EU jako celku, ale i jejím jednotlivým členským 

státům, příliv nových zahraničních investorů ze třetích zemí a tím i posílení jednotlivých 

národních ekonomik. Světová finanční krize, která zasáhla i evropské finanční trhy byla 

důvodem k reorganizaci evropského systému dohledu a k vytvoření nových kompetentnějších 

orgánů, které by měly zkvalitnit dohled a měly by předcházet vzniku dalším krizím. 

Nová organizace dohledu vznikla na základě dvoupilířového systému, kdy jeden pilíř, 

který je v rukou Evropské rady pro systémová rizika (ESRB), zodpovídá 

za makroobezřetnostní dohled a druhý pilíř, který je v rukou evropských orgánů dohledu, 

stejně tak jako národních orgánů a nazývá se Evropský systém finančního dohledu (ESFS), 

zodpovídá za mikroobezřetnostní dohled. Tento dvoupilířový systém tak umožňuje dohlížet 

na finanční instituce v rámci jednotlivých sektorů finančního trhu, tak i na fungování 

finančního systému jako celku, čímž se zároveň snaží varovat a předcházet systémovým 

rizikům. V rámci tohoto nového dohledu tak jsou zohledněny a zahrnuty složky 
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na makroekonomické (ESRB) i mikroekonomické bázi (ESA), které jsou dále rozděleny 

dle jednotlivých sektorů (EBA pro bankovnictví, EIOPA pro oblast pojišťovnictví a ESMA 

pro oblast kapitálového trhu). Tyto orgány spolu navzájem spolupracují a to jak na makro-, 

tak i na mikroúrovni. Aby tato spolupráce byla kompletní a aby byla vyslyšena stanoviska 

a zájmy všech zainteresovaných stran, tak tyto orgány spolupracují nejen mezi sebou 

navzájem, ale i s národními orgány dohledu jednotlivých členských států. Můžeme tedy říci, 

že kooperace a vzájemná výměna informací mezi orgány nového systému uspořádání dohledu 

na evropské úrovni probíhá jak na vertikální, tak i na horizontální úrovni. 

Zároveň je ale třeba říci, že denní výkon dohledu zůstává v národních rukou, pouze 

došlo k posílení na evropské úrovni. Kompetence mají tak jak národní dohledové orgány, tak 

i evropské dohledové orgány, které se snaží sbližovat národní orgány dohledu a zajistit tak 

lepší podmínky pro všechny. Žádný z nově vytvořených evropských orgánů dohledu tak nemá 

přímé dohledové pravomoci. 

4.3.2 Nevýhody 

I když má nové uspořádání dohledu mnoho výhod, které jsme si výše zmínili, mohou 

se členské státy potýkat i s několika nevýhodami. 

Zde je možné například zmínit ambiciózní plány EU zahrnout finanční trhy až přemírou 

nových regulačních pravidel. Tím může dojít k přeregulování evropského trhu. 

Další nevýhodou může být i postupný přesun pravomocí národních orgánů dohledu 

evropským institucím a tím i přiblížení vzniku „bankovní unie“. 

Dalším argumentem proti tomuto novému uspořádání lze označit pochybnosti o tom, že 

finanční krize byla způsobena jen špatnou a nedostatečnou mírou regulace na evropské 

úrovni, což znamená, že nový systém regulace a dohledu nemůže zcela zabránit vzniku krize 

další. 

Národní orgány dohledu rovněž zodpovídají za finanční stabilitu své země, přesun 

pravomocí na evropskou úroveň by tak znamenal, že národním orgánům dohledu sice zůstane 

zodpovědnost za finanční stabilitu, ale nebudou jim poskytnuty dostatečné pravomoci 

k udržení této stability. 
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4.4 Názory zainteresovaných stran 

Názory na reorganizaci evropského systému dohledových orgánů se různí. Někteří tento 

systém podporují, někteří vidí spíše jeho negativní prvky. Tyto rozdílné názory však vyplývají 

z toho, jaký subjekt daný názor prezentuje. Je přirozené, že zástupci Evropské unie budou tuto 

reorganizaci podporovat, naopak zástupci českého systému dohledu uvidí spíše negativní vliv 

tohoto nového systému dohledu na Českou republiku. Proto si zde uvedeme názory všech 

zainteresovaných stran, které reprezentují oba pohledy. 

Michel Barnier, komisař pro vnitřní trh a služby Evropské komise uvedl, že nové 

orgány dohledu Evropa potřebuje. „Pro finanční trh budou jakousi řídicí věží a radary.“
119

 

Gabriel Bernardino, předseda EIOPA, vidí vznik nových orgánů jako pozitivní krok 

a zásadní reformu ve finančním sektoru. Ve své předmluvě uvedl: „Jsem přesvědčen, že 

za pár let zřízení ESAs, budou uznávány jako jeden z nejvíce zásadních reforem v evropském 

finančním sektoru vycházející z finanční krize. Potenciální výhody plynoucí z vytvoření 

jednotného kodexu jsou obrovské, jak pro průmysl, tak pro spotřebitele.“
120

 

Zatímco zástupci Evropské unie vidí vznik nových orgánů jako pozitivní krok 

ke stabilnímu a jednotnému finančnímu systému celé Evropské unie, představitelé České 

republiky a zástupci českého dohledu sdílí spíše negativní názor na nové evropské uspořádání 

dohledu. 

ČNB nepovažuje za zdravý postupný přesun dalších pravomocí národních orgánů 

dohledu na nové evropské orgány, a to především z obavy z oddělení pravomocí od konečné 

odpovědnosti za fungování a stabilitu domácího finančního trhu.121 Česká národní banka 

naopak usiluje o zachování rovnováhy mezi pravomocemi domovských a hostitelských 

orgánů dohledu a nerozdělení pravomocí od odpovědnosti a nesouhlasí s omezováním 

                                                 
119 NEZNÁMÝ AUTOR. Dohled nad finančními trhy. EU vypustila hlídací psy. Euractiv, 4. 1. 2011. 

Dostupné z: http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/clanek/dohled-nad-financnimi-trhy-eu-vypustila-hlidaci-
psy-008302. 

120 EUROPEAN INSURANCE OCCUPATIONAL AUTHORITY. Annual report 2011. EIOPA, 2012 . 
S. 4. 

121 ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem 2011. ČNB, 2012. S. 
39. 
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nezávislosti národních orgánů dohledu odpovědných za finanční sektor v národním 

prostředí.122 

Guvernér ČNB, Miroslav Singer, řekl o vzniku nových dohledových orgánů toto: 

„Finanční krize nebyla zapříčiněna pouze nedostatečnou regulací ze strany Evropské unie, 

nové uspořádání na evropské úrovni neznamená, že nevznikne krize nová.“
123

 Skutečná krize 

dle něj vznikla mimo jiné v důsledku chyb a nevykonávání klasických dohledů 

nad bankovnictvím a pojišťovnictvím v nejvyspělejších světových ekonomikách a chyb 

centrálních bank ve stejných zemích, proto stojí za zvážení zvýšení pravomocí dohledových 

orgánů jednotlivých zemí i ve vztahu k pobočkám mateřských bank.124 Miroslav Singer je tak 

spíše zastáncem posíleni regulace jednotlivých finančních trhů členských států, které by 

nebyly delegovány shora. 

Oproti tomu Klára Hájková, náměstkyně ministra financí ČR, vidí vznik nových 

orgánů za pozitivní. Uvedla: „Nová regulace finančních trhů je potřebná. Chyběla zde 

instituce, která by zastřešovala pohled na finanční trh jako na celek a upozorňovala by tak 

na krizová místa. Každodenní dozor národních orgánů má být pouze doplněn a posílen 

na unijní úrovni.“
125

 

Václav Klaus, prezident České republiky v letech 2003 – 2013 a nejznámější český 

euroskeptik, se vyjádřil takto: „Znamená to další přenesení rozhodování na evropskou úroveň 

a omezení a oslabení národních orgánů členských zemí. Toto omezení a oslabení národních 

orgánů pak bude nejen v oblasti dohledu, ale i v hospodářské politice. Nový model 

evropského finančního dohledu skrytě směřuje k prosazení centralizace hospodářských politik 

členských zemí, a to za zády jejich exekutivních a legislativních orgánů mimo rámec smluv 

Evropské rady a Evropského parlamentu.“
126

 

                                                 
122 HOLMAN, Robert. Současné výzvy v oblasti regulace a dohledu nad finančním trhem v EU. ČNB, 

22. září 2010. 
123 SINGER, Miroslav. Brusel ignoruje válku, která ještě zuří. Hospodářské noviny, 16. 6. 2009. In: 

HAMPL, Mojmír. Nová regulace finančních trhů: Záchrana nebo zkáza: Sborník textů. 1. Vyd. Praha: CEP – 
Centrum pro ekonomiku a politiku, 2009. 

124 SINGER, Miroslav. Brusel ignoruje válku, která ještě zuří. Hospodářské noviny, 16. 6. 2009. In: 
HAMPL, Mojmír. Nová regulace finančních trhů: Záchrana nebo zkáza: Sborník textů. 1. Vyd. Praha: CEP – 
Centrum pro ekonomiku a politiku, 2009. 

125 HÁJKOVÁ, Klára. Nová regulace finančních trhů je potřebná. Hospodářské noviny, 16. 6. 2009. In: 
HAMPL, Mojmír. Nová regulace finančních trhů: Záchrana nebo zkáza: Sborník textů. 1. Vyd. Praha: CEP – 
Centrum pro ekonomiku a politiku, 2009. 

126 KLAUS, Václav. Zneužití krize pro další centralizaci EU. Hospodářské noviny, 24. 7. 2009. In: 
HAMPL, Mojmír. Nová regulace finančních trhů: Záchrana nebo zkáza: Sborník textů. 1. Vyd. Praha: CEP – 
Centrum pro ekonomiku a politiku, 2009. 
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Nyní si uvedeme i názor zástupce subjektu obchodujícího na finančních trzích. Marek 

Hatlapatka, analytik investiční společnosti Cyrrus, uvedl, že „změny v regulatorních rámcích 

by měly být v první řadě provedeny na národní úrovni, na evropské úrovni lze pouze 

monitorovat přicházející rizika a lépe komunikovat s národními regulátory.“
127

 

Je zřejmé, že jednotlivé názory se různí a odpovídají přesně výhodám a nevýhodám, 

které nám nový evropský systém dohledu může přinést a které jsme si výše zmínili. 

4.5 Zhodnocení 

Nový evropský systém regulace a dohledu nad finančními trhy tedy prvotně vznikl 

v důsledku celosvětově probíhající finanční krize, která v roce 2008 zasáhla i evropské 

finanční trhy. Prvotním cílem nových orgánů dohledu tak je posílení regulace nad celým 

evropským finančním trhem a tím i zabránění tomu, aby se daná krize v budoucnu ještě 

opakovala. Nelze však předpokládat, že toto úsilí Evropské unie v oblasti dohledu bude 

naplněno, neboť podle některých názorů přenesení krize na evropské finanční trhy nebylo 

způsobeno jen nedostatečnou evropskou mírou regulace, ale i jinými faktory, což znamená, že 

nemůžeme očekávat, že evropským občanům nemůže hrozit krize další. 

Nově vzniklé orgány, kterými jsou Evropský systém orgánů finančního dohledu (ESFS) 

a Evropská rada pro systémová rizika (ESRB), tak vznikly jako nové orgány, které mají 

právní subjektivitu a disponují většími pravomocemi, než měly jejich předchůdci. Zároveň 

musíme říci, že jejich úkol, kterým je sbližování národních dohledových orgánů, kooperace 

mezi národními dohledovými orgány, poskytování informací, stanovisek a doporučení 

a vytváření jednotných pohledů na regulaci a dohled všech členských států, se od jejich 

předchůdců výrazně neliší. Je však vidět i několik rozdílů, které reorganizace systému 

přinesla. Prvním je rozdělení systému na makroobezřetnostní dohled, za který zodpovídá 

Evropská rada pro systémová rizika, a mikroobezřetnostní dohled, za který zodpovídají 

jednotlivé orgány Evropského systému orgánů finančního dohledu. Přínosné je obzvlášť 

vytvoření Evropské rady pro systémová rizika, která má dohlížet na finanční trh jako celek 

a sledovat a upozorňovat tak na potenciální hrozby pro finanční stabilitu, které vznikají 

v důsledku makroekonomického vývoje a vývoje uvnitř finančního systému jako celku. ESRB 

tak varuje před hrozícím nebezpečím na finanční systém jako celek a poskytuje včasná 

                                                 
127 NEZNÁMÝ AUTOR. Dohled nad finančním sektorem v EU se má změnit v roce 2010. Euroskop, 

19. 6. 2009. Dostupné z: https://www.euroskop.cz/8958/12604/clanek/dohled-nad-financnim-sektorem-v-eu-se-
ma-zmenit-v-roce-2010/ 
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varování před systémovými riziky národním orgánům dohledu a v případě potřeby vydává 

doporučení k přijetí opatření na řešení vzniklých rizik. Oproti tomu Evropský systém orgánů 

finančního dohledu se zabývá jednotlivými subjekty finančního trhu a zodpovídá 

za tzv. mikroekonomickou oblast. 

Jaký bude mít vliv toto nové uspořádání na Českou republiku, zatím nemůžeme 

vzhledem k čerstvosti této nové situace zcela posoudit, ale můžeme říci, že i v předchozím 

systému dohledu se Česká republika soustřeďovala na kooperaci orgánů dohledu jednotlivých 

členských států uvnitř evropských dohledových výborů a zde se snažila prosazovat své zájmy 

a poskytovat svá stanoviska. Mnoho nově přijatých legislativních změn pak bylo z důvodu 

transpozice evropských směrnic do českého právního řádu. Proto lze říci, že tento trend bude 

i v budoucnu pokračovat. Zároveň se ale Česká republika zřetelně stavěla proti dalšímu 

přenášení pravomocí na evropské orgány a tím i proti postupné ztrátě suverenity a nezávislosti 

v této oblasti. Z tohoto důvodu lze předpokládat, že proti dalšímu vývoji nového systému 

evropských orgánů dohledu a proti dalšímu přenášení pravomocí na evropskou úroveň bude 

Česká republika bojovat. Otázkou však zůstává, jestli tento kritický pohled České republiky 

ve vztahu k Evropské unii nepramenil z přílišného euroskepticismu bývalého prezidenta 

Václava Klause. I když česká hlava státu nedisponuje příliš velkými pravomocemi, zastupuje 

a sjednocuje názory a zájmy celého státu. Je tedy možné, že postavení České republiky vůči 

EU se s příchodem nového, proevropsky orientovaného prezidenta, Miloše Zemana, začne 

pozitivně vyvíjet směrem k Evropské unii. 

Toto nové uspořádání vyvolalo mezi zainteresovanými stranami mnoho sporů. A jako 

u všeho, můžeme i zde najít dvě strany jedné mince. Zatím co jedni tento nový systém 

podporují, druzí ho kritizují. Nový systém má mnoho výhod, ale i celou řadu nevýhod. Jako 

jednu z nejpodstatnějších výhod lze zmínit například sbližování a sjednocování pravidel 

evropského dohledu a vytváření jednotného pohledu na dohled, stejně tak jako sbližování 

a spolupráci mezi jednotlivými národními orgány členských států Evropské unie, což může 

na evropský trh přilákat více zahraničních investorů ze třetích zemí, neboť regulatorní 

a dohledové podmínky se nebudou v jednotlivých státech tak různit a regulační systém bude 

tím pádem přehlednější. 

Zásadní nevýhodou tohoto nového systému, kterou zdůrazňují i zástupci České 

republiky v oblasti dohledu nad finančními trhy, lze spatřovat v postupném přenášení 

dohledových pravomocí z národních dohledových orgánů na evropskou úroveň. Nejenže tak 
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jednotlivým orgánům dohledu hrozí ztráta části nezávislosti a suverenity v regulatorní 

a dohledové politice nad vlastními finančními trhy, ale i pravomoci, které by jim zůstaly, by 

nekorespondovaly se zodpovědností, kterou mají nad stabilitou vlastního finančního trhu. Zde 

je ale na místě poznamenat, že i když byly nové orgány evropského systému dohledu 

vybaveny většími pravomocemi, jsou to pouze takové pravomoci, které umožňují novým 

evropským orgánům dohledu zasáhnout jen v určitých naléhavých situacích, které by 

ohrožovaly stabilitu finančního systému jako celku. V prozatímním novém systému dohledu 

zůstává každodenní výkon dohledu v rukách národních dohledových orgánů. 

Dle mého názoru je tento vývoj v oblasti evropského systému dohledu přirozený, 

ke kterému by dříve nebo později stejně došlo, a vzniklá světová krize, která zasáhla 

i evropské finanční trhy, akorát urychlila a podtrhla nutnost této reorganizace. Díky 

propojenosti evropských finančních trhů a integritě evropských států v podobě Evropské unie 

je potřeba, aby existovaly i nadnárodní evropské orgány, které budou na trh jako celek 

dohlížet a budou určovat i jednotná „pravidla hry“. Pravomoci svěřené do rukou evropských 

orgánů dohledu by však měly být pouze tak velké, aby jim umožňovaly naplnění těchto cílů. 

Podstatná část pravomocí by však měla zůstat v rukou národních orgánů dohledu jednotlivých 

členských států. Nelze však vyloučit, že by v daleké budoucnosti díky dalším změnám 

v dohledu nemohlo dojít k dalšímu přenosu pravomocí z národních dohledových orgánů 

na evropskou úroveň a tím i k možnému vzniku bankovní unie, což by výrazně narušilo 

suverenitu a nezávislost všech členských států, včetně České republiky. Tento vývoj však 

v blízké budoucnosti a za tohoto nového systému uspořádání evropského dohledu nemůžeme 

očekávat. 

  



64 

 

5 Závěr 

Na závěr bych ráda shrnula nejdůležitější poznatky jednotlivých kapitol, ke kterým jsme 

v průběhu psaní této práce dospěli a které přispěli k dosažení stanoveného cíle. 

Finanční trh je místo, kde dochází k střetávání nabídky a poptávky po finančních 

instrumentech neboli místo, kde ti, co mají finančních instrumentů nadbytek, je nabízejí těm, 

co mají finančních instrumentů nedostatek a potřebují je, aby s nimi mohli dále disponovat. 

Stejně tak jako na ostatních trzích, i na finančním trhu musí být stanovena určitá „pravidla 

hry“, které budou určovat řádný, spravedlivý a efektivní způsob obchodování. Aby ale tato 

pravidla byla dodržována, musí být i určena instituce, která bude dohlížet na to, zda nedochází 

k porušování pravidel. Správné a efektivní fungování finančního trhu se tak bez řádné 

regulace a dohledu neobejde. Regulaci a dohled mohou vykonávat různé instituce. Může 

se jednat buď o centrální banku, nebo o jinou specializovanou instituci. 

Situace v České republice je taková, že od roku 2006, kdy došlo k integraci dohledu, 

vykonává tento dohled jedna jediná instituce, a tou je Česká národní banka. Zatímco dohled je 

integrován pod Českou národní banku, na regulaci se podílí ČNB spolu s Ministerstvem 

financí České republiky, kde Ministerstvo financí ČR vydává primární legislativní akty, 

zatímco ČNB vydává prováděcí právní předpisy. Od vstupu České republiky do Evropské 

unie však je český dohled ovlivňován evropskou politikou v oblasti regulace a dohledu 

nad finančními trhy. 

Před vznikem nových evropských orgánů dohledu se podílely na evropském dohledu 

výbory třetí úrovně Lamfalussyho procesu. Tyto výbory byly rozděleny dle jednotlivých 

sektorů a vykonávaly pouze jakousi poradní funkci Evropské komisi v otázkách regulace 

a dohledu. Výbor evropských orgánů bankovního dohledu (CEBS), Výbor evropských 

dozorových orgánů nad pojišťovnami a zaměstnaneckými penzijními fondy (CEIOPS) 

a Výbor evropských dozorových orgánů nad kapitálovým trhem (CESR) tak měly především 

za úkol sbližovat národní dohledy jednotlivých členských států EU, pomáhat členským státům 

s implementací evropských předpisů v oblasti dohledu a rovněž podávat Evropské komisi 

stanoviska a doporučení k připravovaným právním aktům. I když tyto výbory měly především 

sbližovat regulaci a dohled jak členských států, tak i Evropské unie jako celku s členskými 

státy, neměly v této oblasti žádné pravomoci. Přesto se v tomto období Česká republika 

v oblasti regulace a dohledu zabývala převážnou měrou implementací a transpozicí 
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evropských směrnic do českého právního řádu. Mezi nejdůležitější směrnice můžeme 

zahrnout především BASEL II, SOLVENTNOST II či implementace směrnice MiFID. I když 

docházelo v tomto období k implementaci evropských směrnic do českého právního řádu čili 

k přenášení evropských politik v oblasti regulace a dohledu nad finančními trhy do českého 

právního řádu, nemůžeme říci, že by Česká republika pouze automaticky přijímala tuhle 

evropskou politiku. Zástupci České národní banky se pravidelně účastnili pracovních skupin 

a výborů CEBS, CESR a CEIOPS, kde prezentovali svá stanoviska k dané problematice, hájili 

zde zájmy České republiky a tím se i podíleli na evropské politice v oblasti regulace 

a dohledu nad finančními trhy. Zde je nutné připomenout i to, že samotný charakter směrnic 

stanovuje pouze cíl, kterého má být dosaženo, ale samotné nástroje na dosažení daného cíle 

jsou již v rukou jednotlivých členských států. Tím je jim umožněno, stejně jako i České 

republice, skloubit evropskou politiku se zájmy jednotlivých zemí. 

Nový systém evropských dohledových orgánů pak byl reakcí na vzniklou krizi, která 

v roce 2008 zasáhla rovněž evropský finanční trh. V důsledku argumentace, že krize, která 

se dostala i na evropské trhy, byla způsobena nedostatečnou regulací ze strany Evropské unie, 

vznikly nové orgány dohledu. Jednalo se o Evropskou radu pro systémová rizika (ESRB), 

která má dohlížet na finanční systém jako celek a varovat tak před hrozbami vznikající 

z makroekonomického vývoje finančního sektoru jako celku, a o Evropský systém orgánů 

finančního dohledu (ESFS), který v sobě zahrnuje evropské orgány pro jednotlivé sektory 

a národní orgány dohledu členských států a zodpovídá za dohled nad jednotlivými finančními 

institucemi čili za mikroobezřetnostní dohled. Tyto nové evropské orgány dohledu mají 

oproti předchozímu uspořádání, kde jednotlivé výbory byly pouze jakýmisi poradními orgány 

Evropské komise, právní subjektivitu a disponují i určitými pravomocemi. Tyto pravomoci 

nejsou příliš velké, neboť nové evropské orgány mají pravomoc přímo zasáhnout 

do jednotlivých dohledových politik členských států pouze v naléhavých případech, které by 

ohrožovaly finanční stabilitu celé Evropské unie. Zde je nutné poznamenat, že každodenní 

výkon dohledu stále zůstává v rukou národních dohledových orgánů jednotlivých členských 

států, čili v případě České republiky v rukách České národní banky. 

I když nám toto nové uspořádání dohledu přináší řadu výhod, mezi které můžeme 

zařadit zejména lepší spolupráci mezi evropskými orgány dohledu na makro i mikro úrovni, 

ale i mezi jednotlivými sektory navzájem stejně tak jako i mezi evropskými orgány 

a národními orgány dohledu, tak i lepší monitorování hrozeb ohrožující finanční systém jako 

celek a systém včasného varování členských států před těmito hrozbami, můžeme zde vidět 
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i řadu nevýhod. Nejdůležitější nevýhoda, která je často zmiňovaná i zástupci České národní 

banky, je hrozba postupného přenášení pravomocí z národních rukou na evropskou úroveň 

až hrozící přenesení hlavních pravomocí i v oblasti hospodářské politiky. 

Dle mého názoru je díky propojenosti evropských finančních trhů potřeba, aby 

existovaly i nadnárodní evropské orgány, které budou na trh jako celek dohlížet a budou 

určovat i jednotná pravidla hry. Pravomoci svěřené do rukou evropských orgánů dohledu by 

však měly být pouze tak velké, aby jim umožňovaly naplnění těchto cílů. Podstatná část 

pravomocí by však měla zůstat v rukou národních orgánů dohledu jednotlivých členských 

států. Nelze však vyloučit, že by v budoucnu nemohlo dojít k dalšímu přenosu pravomocí 

z národních dohledových orgánů na evropskou úroveň a tím i k možnému vzniku bankovní 

unie, což by výrazně narušilo suverenitu a nezávislost všech členských států, včetně České 

republiky. Tuto skutečnost však v nejbližší budoucnosti a za nového systému uspořádání 

evropského dohledu nelze očekávat. 
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