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Seznam zkratek
AML zákon

Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti
legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování
terorismu, ve znění pozdějších předpisů

ČNB

Česká národní banka

Důvodová zpráva 2017

Důvodová k návrhu zákona, kterým se mění zákon
č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve
znění pozdějších předpisů, a další související zákony ze
dne 10. května 2017.

EBA

Evropský orgán pro bankovnictví (European Banking
Authority)

ESMA

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (European
Securities and Market Authority)

GDPR

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES

KYC

Know

your

client/customer

(poznej

svého

klienta/zákazníka)
MiFID I

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES
ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů,
o změně směrnice Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS
a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES
a o zrušení směrnice Rady 93/22/EHS (Markets in
Financial Instruments Directive)

MiFID II

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU
ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů
a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (Markets
in Financial Instruments Directive II)

MiFIR

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních

nástrojů a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Markets
in Financial Instruments Regulation)
Občanský zákoník

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

PN-MiFID II

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU)
2017/565 ze dne 25. dubna 2016, kterým se doplňuje
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU,
pokud jde o organizační požadavky a provozní
podmínky investičních podniků a o vymezení pojmů
pro účely zmíněné směrnice (prováděcí nařízení
k MiFID II)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU)

PN-MiFIR

2017/567 ze dne 18. května 2016, kterým se doplňuje
nařízení

Evropského

parlamentu

a

Rady

(EU)

č. 600/2014, pokud jde o definice, transparentnost,
kompresi portfolia a dohledová opatření v oblasti
zásahů u produktů a pozic (prováděcí nařízení k MiFIR)
PS-MiFID II

Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU)
2017/593 ze dne 7. dubna 2016 kterou se doplňuje
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU,
pokud jde o ochranu finančních nástrojů a peněžních
prostředků patřících zákazníkům, povinnosti při řízení
produktů a pravidla vztahující se na poskytování nebo
přijímání poplatků, provizí nebo jiných peněžních či
nepeněžních výhod (prováděcí směrnice k MiFID II)

Zákon

o

dohledu

kapitálovým trhem

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

ZISIF

Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech
a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů

ZPKT

Zákon č. 256/20004 Sb., o podnikání na kapitálovém
trhu, ve znění pozdějších předpisů

Úvod
Téma diplomové práce Zásada know your client v oblasti investičního zprostředkování
jsem si vybrala, jelikož se mi jeví jako zajímavé a aktuální. V posledních letech dochází
k významným změnám ve finančně právní regulatorice. Probíhá hlubší sjednocování celého
evropského finančního systému, přičemž oblast poskytování investičních služeb není výjimkou
z tohoto trendu. Právní rámec MiFID II přináší mnohé novinky v oblasti nabízení a poskytování
investičních služeb. To reflektují povinnosti pro jejich poskytovatele, tedy zejména v České
republice obchodníky s cennými papíry a investiční zprostředkovatele. Pro poskytovatele
investičních služeb je přitom klíčové mít správně nastavené compliance procesy. To se vztahuje
i pro oblast nastavení KYC pravidel, tzn. zejména pravidel týkajících se identifikace klientů
a posuzování vhodnosti a přiměřenosti poskytovaných investičních služeb. Výzvou pro tyto
poskytovatele je také stále častější uplatnění moderních technologií například tak, že identifikace
klientů či následní komunikace s nimi často probíhá online. Vzhledem k tomu, že technologie se
neustále mění, nemůže být právní úprava příliš kazuistická a je potřeba ponechat prostor výkladu.
Cílem práce je nejen popis právní úpravy této oblasti, ale také zejména identifikace
uplatnění zásady KYC v oblasti investičního zprostředkování. Tato zásada se projevuje ve dvou
rovinách: jednak v rámci právní regulace proti praní špinavých peněz (rovina AML), ale také
v rámci regulace finančních trhů (rovina ZPKT). Vzhledem k rozsahu práce a také ke skutečnosti,
že KYC v souvislosti v praním špinavých peněz byla již podrobně rozebrána jinými autory, bude
se má práce zaměřovat na tuto problematiku pouze ve světle regulace finančních trhů, což mi
umožní věnovat se problematice více do hloubky. Přes mé zaměření na ZPKT je nutno brát
v potaz, že problematika KYC a AML je z praktického hlediska v určitých případech pouze stěží
oddělitelná, proto na ni bude v relevantních pasážích také odkazováno.
Práce bude pro přehlednost strukturována od „obecného ke zvláštnímu.“ Na počátku budou
vymezeny pojmy, které jsou pro celou práci zásadní, jmenovitě se jedná o pojmy kapitálový trh,
investiční nástroj, investiční služba a investiční zprostředkovatel. Následující část práce se bude
věnovat jednotlivým subjektům, kteří mohou investiční zprostředkování poskytovat, tedy
obchodníku s cennými papíry, investičnímu zprostředkovateli a vázanému zástupci. Pro uchopení
zásady KYC v kontextu je třeba se zabývat právním rámcem investičního zprostředkování,
potažmo právním rámcem investičních služeb obecně, kdy právní rámec investičního
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zprostředkování bude popsán ve třetí kapitole. Na tomto základě se pak lze věnovat aspektům
KYC

v oblasti

investičního

zprostředkování.

Zásada

KYC

v kontextu

investičního

zprostředkování bude nejprve rozebrána obecně ve čtvrté kapitole. Zároveň se tato kapitola zaměří
na vybrané praktické problémy, které při poskytování investičního zprostředkování vyvstávají, tj.
zejména na způsob získávání informací od zákazníků.
Vyjma úvodu a závěru je tedy práce členěna na čtyři kapitoly, které jsou dále pro
přehlednost rozděleny do podkapitol. První kapitola se nazývá „Základní pojmy“, druhá
„Poskytovatelé investičních služeb“, třetí „Právní rámec investičního zprostředkování.“ Následuje
kapitola „Zásada KYC“. Práci lze charakterizovat tak, že je fakticky rozčleněna na dva bloky,
přičemž první blok (kapitola 1, 2 a 3) se věnuje teoretickým východiskům regulace investičních
zprostředkovatelů a jejich aktuální právní úpravě a druhý blok (kapitola 4) se věnuje zásadě KYC
v kontextu investičního zprostředkování.
Tato práce je vypracována na základě kvalitativního přístupu. Využívány jsou zejména
vědecké metody deskripce, analýzy a syntézy, které prostupují celým textem. Tyto metody jsou
místy doplněny o komparaci. Teoretickému základu zásady KYC není odbornou veřejností
věnováno příliš prostoru, avšak lze vycházet z jejich charakteristiky ČNB a dřívější Komise pro
cenné papíry. Literatury k právní úpravě investičního zprostředkovatele také není mnoho, proto je
v mnohém třeba vykládat právní úpravu pomocí regulace jiných subjektů kapitálového trhu,
zejména pomocí regulace obchodníka s cennými papíry, která je v literatuře více zastoupena.
K ZPKT obecně je dostupná kvalitní komentářová literatura, ačkoli se jedná o jedinou takovou
publikaci. Naopak literatury ke kapitálovým trhům a poskytování investičních služeb je dostatek
jak na české, tak zahraniční akademické půdě.
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1. Základní pojmy
První kapitola se věnuje základním pojmům v oblasti investičního zprostředkování.
Konkrétně se jedná o pojmy kapitálový trh, investiční nástroj, investiční služba a v neposlední řadě
pojem investiční zprostředkování. Tyto pojmy nebudou pouze vyloženy, ale také považuji za
vhodné, aby byly zasazeny do kontextu pro lepší uchopení systematiky této oblasti finančního
práva. Všechny výše uvedené pojmy, jež budou rozebrány, jsou navzájem úzce propojeny, a dá se
říci, že tvoří ucelený řetězec. K investičnímu zprostředkování totiž bude docházet na peněžních či
kapitálových trzích v souvislosti s obchodováním s investičními nástroji. Pomocí investičních
nástrojů jsou pak definovány také investiční služby. Investiční služba je přitom předmětem
činnosti poskytovatele investičních služeb. Posledním pojmem, který je vhodné nadefinovat je
investiční zprostředkování, tedy konkrétní a jedna z nejvýznamnějších investičních služeb, která
je zároveň jádrem této práce.

1.1

Peněžní a kapitálové trhy
Finanční systém je tvořen mimo jiné finančními trhy, které zabezpečují mnohé funkce

finančního systému.1 Mezi základní funkce finančních trhů a potažmo finančního systému lze
řadit funkce shromažďovací, alokační, obchodní (likvidity), cenotvornou (informační),
diverzifikace rizika, realizace vlastnických práv, funkce uchovatele hodnoty a depozitní funkci.2
Finanční systém je tvořen nikoli pouze všemi finančními trhy, ale také subjekty, které na
finančních trzích interagují, a vztahy, které mezi těmito subjekty na finančních trzích vznikají.3
V rámci finančního systému se tak vyskytuje množství různých finančních trhů. Z pohledu
finančního systému, je však tradičně jako zásadní chápáno rozdělení finančních trhů na kapitálové
a peněžní,4 přičemž odlišujícím kritériem je doba splatnosti investičních nástrojů, jež jsou na
těchto trzích obchodovány.5

1
2

3

4
5

ROSE, P. S. Peněžní a kapitálové trhy. Praha: Victoria Publishing, 1994, s. 27. ISBN 80-85605-52-X.
VESELÁ, J. Investování na kapitálových trzích. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, s. 256–257. ISBN
978-80-7598-212-4.
KARFÍKOVÁ, M. a kol. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 205-206.
ISBN 978-80-7552-935-0.
ROSE, P. S. Peněžní a kapitálové trhy. Praha: Victoria Publishing, 1994, s. 27. ISBN 80-85605-52-X.
KARFÍKOVÁ, M. a kol. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 207. ISBN
978-80-7552-935-0.
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Kapitálový trh lze charakterizovat jako trh investičních nástrojů, na kterém jsou
obchodovány nástroje s delší než roční splatností nebo majetkové cenné papíry.6 Obdobně jej lze
definovat také jako „trh dlouhodobých peněz, kam lze zařadit nástroje se splatností vyjádřenou
řádově v jednotkách a desítkách let, v každém případě však delší nežli jeden rok.“.7
Charakteristickým znakem kapitálového trhu jsou tedy investiční nástroje se splatností delší
jednoho roku, tzv. dlouhodobé peníze.8 Pokud jde o konkrétní investiční nástroje, které jsou na
kapitálovém trhu obchodovány, jedná se zejména o „akcie, podílové listy, dluhopisy, hypoteční
zástavní listy.“.9 Jiná definice hovoří o „střednědobém a dlouhodobém kapitálu“, jež je na
kapitálových trzích obchodován.10 Některé definice operují také s povahou investičních nástrojů,
nicméně jednoznačné rozřazení se s rozmáhajícími se strukturovanými produkty postupně stírá.11
Co je však pro tyto investiční nástroje společné je to, že jsou (z logiky věci, vzhledem k jejich
dlouhodobému charakteru) užívány k financování dlouhodobých investic.12 Vedle kapitálového
trhu existuje také trh peněžní, který lze charakterizovat jako trh krátkodobých peněz, tj.
investičních nástrojů se splatností kratší nežli jeden rok.13 Na rozdíl od kapitálového trhu, pro který
je charakteristickým znakem dlouhodobá splatnost obchodovaného investičního nástroje,
v případě peněžního trhu se jedná o krátkodobou splatnost obchodovaného finančního nástroje.
Kapitálové i peněžní trhy tedy tvoří základní kategorie trhů finančních.14
Vrátíme-li se však k definici finančního trhu, z dílčích definic kapitálového trhu
a peněžního trhu může být jednoduše dovozeno, že se jedná o trh, „na němž jsou nabízeny
a poptávány finanční investiční nástroje“.15 Je tedy možné finanční trh také vymezit jako trh
dlouhodobých a krátkodobých finančních nástrojů, a to souhrnně pomocí definic peněžního
6
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15

KARFÍKOVÁ, M. a kol. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 253-254.
ISBN 978-80-7552-935-0.
BAKEŠ, M., M. KARFÍKOVÁ, P. KOTÁB, H. MARKOVÁ a kol. Finanční právo. 6. upravené vydání. Praha:
C. H. Beck, 2012, s. 104. ISBN 978-80-7400-440-7.
BAKEŠ, M., M. KARFÍKOVÁ, P. KOTÁB, H. MARKOVÁ a kol. Finanční právo. 6. upravené vydání. Praha:
C. H. Beck, 2012, s. 104. ISBN 978-80-7400-440-7.
KARFÍKOVÁ, M. a kol. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 254. ISBN
978-80-7552-935-0.
HUSTÁK, Z. a A. SMUTNÝ. Investiční služby a nástroje po rekodifikaci. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016,
s. 7. ISBN 978-80-7400-533-6.
HUSTÁK, Z. a A. SMUTNÝ. Investiční služby a nástroje po rekodifikaci. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016,
s. 7. ISBN 978-80-7400-533-6.
KARFÍKOVÁ, M. a kol. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 254. ISBN
978-80-7552-935-0.
BAKEŠ, M., M. KARFÍKOVÁ, P. KOTÁB, H. MARKOVÁ a kol. Finanční právo. 6. upravené vydání. Praha:
C. H. Beck, 2012, s. 104. ISBN 978-80-7400-440-7.
HUSTÁK, Z. a A. SMUTNÝ. Investiční služby a nástroje po rekodifikaci. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016,
s. 6. ISBN 978-80-7400-533-6.
KARFÍKOVÁ, M. a kol. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 207. ISBN
978-80-7552-935-0.
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a kapitálového trhu. V širším smyslu lze finanční trh chápat jako „souhrn investičních produktů,
institucí, postupů a vztahů, při nichž dochází k přelévání volných finančních zdrojů mezi
přebytkovými a deficitními jednotkami na dobrovolném smluvním základě.“.16 Z pohledu
investičního zprostředkování jsou však významnější spíše dlouhodobé investiční nástroje, jelikož
jejich

dlouhodobý

charakter

znamená

trvalejší

vztah

mezi

investorem

a poskytovatelem investičních služeb. Přesto lze shrnout, že k investičnímu zprostředkování
dochází jak na trhu peněžním, tak na trhu kapitálovém, přičemž tyto trhy se odlišují dobou
splatnosti investičních nástrojů, jež jsou na nich obchodovány.

1.2

Investiční nástroj
Finanční nástroje lze členit na (1) investiční nástroje, (2) platební nástroje, a (3) komoditní

nástroje.17 Hovoří-li se o první kategorii, „[f]inanční investiční nástroje jsou reprezentantem
peněžních prostředků dlužníky nabízených a investory poptávaných na finančních trzích.“.18 Cílem
obchodování s nimi je investování relativně volných peněžních prostředků za účelem jejich
zhodnocení. Naopak, platební nástroje jsou specifické nástroje týkající se peněžních prostředků,
které jsou užívány pro platby (typicky šeky nebo většina druhů směnek), a komoditní nástroje
reprezentují komodity (nikoli peněžní prostředky, nejčastěji průmyslové nebo zemědělské
suroviny nebo plodiny).19 Finanční investiční nástroje jsou především nástroje střednědobého
a dlouhodobého financování (což koreluje s definicí kapitálového trhu), zejména se jedná o akcie
a dluhopisy.20 Právě tyto nástroje kapitálového trhu jsou jeho podstatou a určitým motorem
umožňující fungování kapitálového trhu. Jinými slovy, je to právě předmět obchodování na
kapitálových trzích umožňující zprostředkování výměny prostředků mezi těmi, kteří disponují
kapitálem, investiční příležitostí či rizikem a na druhé straně těmi, kteří jsou ochotni tyto převzít,
ať již dočasně či zcela.21
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21

VESELÁ, J. Investování na kapitálových trzích. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, s. 25. ISBN 978-807598-212-4.
KARFÍKOVÁ, M. a kol. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 259. ISBN
978-80-7552-935-0.
KARFÍKOVÁ, M. a kol. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 259. ISBN
978-80-7552-935-0.
KARFÍKOVÁ, M. a kol. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 260. ISBN
978-80-7552-935-0.
HUSTÁK, Z. a A. SMUTNÝ. Investiční služby a nástroje po rekodifikaci. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016,
s. 107. ISBN 978-80-7400-533-6.
HUSTÁK, Z. a A. SMUTNÝ. Investiční služby a nástroje po rekodifikaci. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016,
s. 107. ISBN 978-80-7400-533-6.
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Finanční investiční nástroje jsou pozitivně právně vymezeny v ZPKT jako investiční
nástroje (investment instruments)22 v ustanovení § 3 odst. 1. Investiční nástroje lze podle tohoto
právního předpisu členit do pěti skupin: (1) cenné papíry,23 (2) cenné papíry fondu kolektivního
investování,24 (3) nástroje peněžního trhu,25 (4) deriváty26 a (5) emisní povolenky.27 Pro bližší
představu, mezi investiční nástroje ve formě cenného papíru patří zejména akcie a dluhopisy.28
Akcie investičního fondu a podílové listy lze uvést jako příklady investičních nástrojů skupiny
cenné papíry fondu kolektivního investování.29 K nástrojům peněžního trhu řadíme zejména
pokladní poukázky, depozitní certifikáty, případně depozitní směnky.30 Čtvrtá uvedená skupina
není v zákonném výčtu uvedena pod názvem deriváty, nicméně zde najdeme výčet jednotlivých
(konkrétních) derivátů, které jsou členěny dle druhu a charakteristik.31 Poslední skupinu tvoří
emisní povolenky, které byly zařazeny mezi investiční nástroje až novelou ZPKT implementující
směrnici MiFID II.32
Z tohoto výčtu investičních nástrojů dle pozitivního práva vyplývá, že právní úprava mezi
nástroje kapitálového trhu řadí rovněž nástroje krátkodobého financování (tzn. nástroje peněžního
trhu) a také nástroje zajišťovací či spekulativní povahy (tzn. deriváty).33 Naopak některé nástroje
dlouhodobého financování, jako například úvěry a vklady, ZPKT za investiční nástroje
nepovažuje.34 Souhrnné vymezení investičních nástrojů nebo obecnou definici investičních
nástrojů

účinná

právní

úprava

neobsahuje,

poskytuje

pouze

výše

uvedený

výčet,

u kterého není snadné hledat společné znaky. Definičním znakem, jak bylo vysvětleno výše,
nemůže být časový úsek, ke kterému se investiční nástroj vztahuje, neboť i přes svůj název ZPKT
upravuje poskytování investičních služeb nejen na kapitálových trzích, ale také na peněžních
trzích, a to vzhledem k zařazení nástrojů krátkodobého financování mezi investiční nástroje. Za

22
23
24
25
26
27
28
29
30

31

32
33

34

Dříve ZPKT používal termín „investiční instrumenty“.
Ust. § 3 odst. 1 písm. a) ZPKT.
Ust. § 3 odst. 1 písm. b) ZPKT.
Ust. § 3 odst. 1 písm. c) ZPKT.
Ust. § 3 odst. 1 písm. d) – k) ZPKT.
Ust. § 3 odst. 1 písm. l) ZPKT.
Ust. § 3 odst. 2 ZPKT.
Ust. § 3 odst. 3 ZPKT.
HUSTÁK, Z. a kol. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu. 1.vydání. Praha: Nakladatelství
s. 49. ISBN 978-80-7400-433-9.
HUSTÁK, Z. a kol. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu. 1.vydání. Praha: Nakladatelství
s. 49. ISBN 978-80-7400-433-9.
Důvodová zpráva 2017, s. 28.
HUSTÁK, Z. a A. SMUTNÝ. Investiční služby a nástroje po rekodifikaci. 1. vydání. Praha:
s. 107. ISBN 978-80-7400-533-6.
HUSTÁK, Z. a A. SMUTNÝ. Investiční služby a nástroje po rekodifikaci. 1. vydání. Praha:
s. 107. ISBN 978-80-7400-533-6.
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C. H. Beck, 2012,
C. H. Beck, 2012,

C. H. Beck, 2016,
C. H. Beck, 2016,

společný znak nelze považovat ani obchodovatelnost nebo místo obchodování, neboť deriváty jsou
do této kategorie řazeny bez ohledu na způsob obchodování.35Bohužel, absence jednoznačné
definice investičního nástroje není z akademického pohledu problematická pouze ve spojení se
ZPKT, jelikož s pojmem investiční nástroj pracuje rovněž například Občanský zákoník, daňový
řád36 nebo ZISIF.37 Co se týče pohledu ZPKT, zařazení mezi investiční nástroje bude
problematické u institutů jako ETF (exchange traded funds) nebo určitých kryptoměn, na které
nebylo v souvislosti s úpravou investičních služeb myšleno.38 Může se totiž stát, že takový nástroj
nemusí vůbec spadnout pod pojem investiční nástroj dle ZPKT. Nicméně rovněž zařazení do
různých skupin může mít v praxi vliv na obchodovatelnost (rizikovost) takového nástroje.
Například pokud konkrétní EFT zařadíme do kategorie cenných papírů kolektivního investování,
budou

investice

do

těchto

investičních

nástrojů

moci

zprostředkovávat

investiční

zprostředkovatelé. Pokud však daný EFT zařadíme mezi deriváty či akcie, nebude zprostředkování
investičním zprostředkovatelem možné, alespoň ne na území České republiky.39

1.3

Investiční služba
„Koncepce institutu investičních služeb vychází z faktického výkonu určitých činností na

kapitálovém trhu, a to vždy ve vazbě na investiční nástroj.“.40 Pro určení, zda se jedná o investiční
službu, není rozhodující, kdo a komu tuto službu poskytuje, na jakém smluvním základě tak činí,
ani zda byla investiční služba nakonec opravdu poskytnuta. Stejně jako v případě investičního
nástroje, v pozitivním právu rovněž absentuje legální definice investiční služby. ZPKT41 pouze
v souladu se směrnicí MiFID II42 stanoví, že investiční služby se člení na hlavní a doplňkové,
přičemž také nabízí taxativní výčet hlavních43 a doplňkových44 investičních služeb. Z výčtu
investičních služeb lze pak alespoň odvodit jejich souhrnné znaky.

35

36
37

38

39

40

41
42
43
44

HUSTÁK, Z. a A. SMUTNÝ. Investiční služby a nástroje po rekodifikaci. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016,
s. 107. ISBN 978-80-7400-533-6.
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
HUSTÁK, Z. a A. SMUTNÝ. Investiční služby a nástroje po rekodifikaci. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016,
s. 108-109. ISBN 978-80-7400-533-6.
MCDOWELL, H. ESMA: Crypto platforms should trade under MiFID II rules [online]. 2019. [cit. 2019-12-11].
Dostupné z: https://www.thetradenewscrypto.com/esma-crypto-platforms-trade-mifid-ii-rules/
Nemožnost poskytovat investiční služby ve vztahu k akciím není požadavkem unijní úpravy, ale české specifikum
transpozice MiFID II. Viz. např. slovenská právní úprava investičního zprostředkování.
HUSTÁK, Z. a A. SMUTNÝ. Investiční služby a nástroje po rekodifikaci. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016,
s. 78. ISBN 978-80-7400-533-6.
Ust. § 4 odst. 1 ZPKT.
Příloha 1, oddíl A a B směrnice MiFID II.
Ust. § 4 odst. 2 ZPKT.
Ust. § 4 odst. 3 ZPKT.
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Hlavními investičními služby dle ustanovení § 4 odst. 2 ZPKT a jim odpovídající
„investiční služby a činnosti“ dle přílohy 1 oddílu A směrnice MiFID II45 jsou následující:
a) přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů,
b) provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníka,
c) obchodování s investičními nástroji na vlastní účet,
d) obhospodařování majetku zákazníka, je-li jeho součástí investiční nástroj, na základě volné
úvahy v rámci smluvního ujednání,
e) investiční poradenství týkající se investičních nástrojů,
f) provozování mnohostranného obchodního systému,
g) provozování organizovaného obchodního systému,
h) upisování nebo umisťování investičních nástrojů se závazkem jejich upsání, a
i) umisťování investičních nástrojů bez závazku jejich upsání.
Dále ustanovení § 4 odst. 3 ZPKT uvádí doplňkové investiční služby, které reflektují
„doplňkové služby“ dle přílohy 1 oddílu B směrnice MiFID II,46 jmenovitě:
a) úschova a správa investičních nástrojů pro zákazníka, včetně opatrování a souvisejících
služeb, s výjimkou vedení účtů centrálním depozitářem nebo zahraničním centrálním
depozitářem / úschova a správa finančních nástrojů na účet zákazníka včetně svěřenské

45

46

Příloha 1, oddíl A směrnice MiFID II vyjmenovává následující investiční služby a činnosti:
1) Přijímání a předávání pokynů týkajících se jednoho nebo více finančních nástrojů;
2) Provádění pokynů na účet zákazníka;
3) Obchodování na vlastní účet;
4) Správa portfolií;
5) Investiční poradenství;
6) Upisování finančních nástrojů nebo umisťování finančních nástrojů na základě pevného závazku převzetí;
7) Umisťování finančních nástrojů bez pevného závazku převzetí;
8) Provozování mnohostranného obchodního systému; a
9) Provozování organizovaného obchodního systému.
Příloha 1, oddíl B směrnice MiFID II vyjmenovává následující doplňkové služby:
1) Úschova a správa finančních nástrojů na účet zákazníka včetně svěřenské správy a souvisejících služeb, jako
je správa hotovosti nebo zajištění, kromě vedení účtů cenných papírů na nejvyšší úrovni;
2) Poskytování úvěrů nebo půjček investorovi za účelem umožnění obchodu s jedním nebo více finančními
nástroji v případech, kdy je společnost poskytující úvěr nebo půjčku do tohoto obchodu zapojena;
3) Poradenská činnost podnikům v oblasti struktury kapitálu, průmyslové strategie a souvisejících záležitostí a
poradenství a služby týkající se fúzí a nákupu podniků;
4) Devizové služby, pokud jsou spojeny s poskytováním investičních služeb;
5) Investiční výzkum a finanční analýza nebo jiné formy obecných doporučení týkajících se obchodů s finančními
nástroji;
6) Služby související s upisováním emisí; a
7) Investiční služby a činnosti i doplňkové služby typu uvedeného v oddíle A nebo B přílohy 1 související s
podkladovým aktivem derivátů uvedených v bodech 5, 6, 7 a 10 oddílu C, pokud jsou spojeny s poskytováním
investičních nebo doplňkových služeb.
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správy a souvisejících služeb, jako je správa hotovosti nebo zajištění, kromě vedení účtů
cenných papírů na nejvyšší úrovni,
b) poskytování úvěru nebo zápůjčky zákazníkovi za účelem umožnění obchodu s investičním
nástrojem, na němž se poskytovatel úvěru nebo zápůjčky podílí,
c) poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím
souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností,
převodů obchodních závodů nebo nabytí účasti v obchodní korporaci,
d) investiční výzkum a finanční analýza nebo jiné formy obecných doporučení týkajících se
obchodování s investičními nástroji,
e) devizové služby související s poskytováním investičních služeb,
f) služby související s upisováním investičních nástrojů, a
g) služba obdobná investiční službě, která se týká věci, k níž je vztažena hodnota investičního
nástroje uvedeného v § 3 odst. 1 písm. g) až k) a která souvisí s poskytováním investičních
služeb.
Pakliže se pokusíme o nalezení společných charakteristik jednotlivých vyjmenovaných
investičních služeb, mohou být investiční služby souhrnně charakterizovány dle následujících
znaků. Prvním znakem je jejich podnikatelská povaha, neboť pro veškeré investiční služby platí,
že jsou poskytovány podnikatelsky.47 Podnikatelská povaha přitom znamená „…samostatnou
soustavnou činnost za účelem dosažení zisku, a přitom svým chováním vyvolává dojem, že tuto její
činnost či její výsledky mohou jiné osoby využívat k uspokojení svých potřeb spočívajících v určité
transakci s investičními nástroji.“.48 Dalším znakem je vztah k investičnímu nástroji, kdy
investiční služby jsou vždy poskytovány ve vztahu k investičnímu nástroji nebo skupině
investičních nástrojů.49 Vzhledem k tomu, že ustanovení § 4 odst. 2 a 3 ZPKT obsahují taxativní
výčet investičních služeb, je pro určení konkrétní investiční služby nutné ji subsumovat pod
některou z těchto zákonem vymezených kategorií. Ačkoli se tato poslední charakteristika může
jevit jako značně restriktivní, není tomu tak, jelikož taxativně vyjmenované kategorie investičních
služeb obsahují velmi rozmanitou škálu činností. Pro úplnost je třeba uvést, že pro posouzení, zda
se jedná k poskytování investiční služby, není rozhodné, zda poskytování naplnilo fázi poskytnutí
47
48

49

Ust. § 4 odst. 1 ZPKT.
HUSTÁK, Z. a kol. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu. 1.vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2012,
s. 59. ISBN 978-80-7400-433-9.
HUSTÁK, Z. a kol. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu. 1.vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2012,
s. 59. ISBN 978-80-7400-433-9.; HOBZA, M. Finančněprávní rámec poskytování investičních služeb. Praha,
2016, s. 65-68. Disertační práce. Univerzita Karlova, Právnická fakulta. Vedoucí práce Milan Bakeš. Srov. také
definici účastníka kapitálového trhu dle § 5 odst. 3 Zákona o dohledu nad kapitálovým trhem.
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služby, či zda subjekt investiční službu poskytující disponuje veřejnoprávním oprávněním
k takové činnosti.50 Lze tedy shrnout, že investiční služby jsou poskytovány (1) podnikatelsky,
(2) ve vztahu k investičnímu nástroji, a (3) lze je podřadit pod některou činnost uvedenou
ustanovením § 4 odst. 2 a 3 ZPKT.51

1.4

Investiční zprostředkování
Přijímání a předávání pokynů je hlavní investiční službou, v praxi označovanou jako

investiční zprostředkování.52 ZPKT stanoví, že přijímání a předávání pokynů rovněž zahrnuje
zprostředkování obchodů s investičními nástroji.53 V obecné rovině pak platí, že tato činnost je
považována za nezbytný základ, popřípadě nezbytný doplněk pro poskytování jakýchkoli jiných
investičních služeb54 a „typicky je poskytována nárazově v souvislosti s konkrétní transakcí.“.55
Faktické úkony a činnosti, které pod tuto investiční službu spadají, jsou velmi rozmanité,
jejich podstatou je z logiky věci komunikace se zákazníkem ohledně poskytnutí investiční
služby.56 Konkrétně se jedná o „komunikaci poskytovatele investiční služby se zákazníkem s cílem
získání instrukcí o zákazníkem požadovaném obchodu nebo požadovaném typu obchodů
s investičními nástroji, případně též investiční službě, v podobě pokynu zákazníka, přijetí
a zaevidování takové instrukce a následné předání této instrukce poskytovateli investičních služeb,
který je oprávněn danou instrukci realizovat.“.57 K tomuto v prvé řadě musí poskytovatel
investičního zprostředkování přijmout pokyn, jak má být vzhledem k investiční službě či nástroji
postupováno, tento pokyn je následně zpracován tímto poskytovatelem a předán. Poskytování
investiční služby je ukončeno předáním příslušného pokynu.58 Jak má takový pokyn vypadat není

50

51

52
53
54

55
56

57
58

HUSTÁK, Z. a kol. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu. 1.vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2012,
s. 61-62. ISBN 978-80-7400-433-9.
Obdobně HOBZA, M. Finančněprávní rámec poskytování investičních služeb. Praha, 2016, s. 64. Disertační práce.
Univerzita Karlova, Právnická fakulta. Vedoucí práce Milan Bakeš.
HOBZA, M. Investiční služby v právní teorii a praxi. Praha: Leges, 2017, s. 59. ISBN 978-80-7502-225-7.
Ust. § 4 odst. 4 ZPKT.
Komise pro cenné papíry. Metodika k investičním službám [online]. 2005, s. 5. [cit. 2019-12-16]. Dostupné z:
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/dohled-financnitrh/.galleries/legislativni_zakladna/archiv_KCP/download/metodiky/metodika_investicni_sluzby_2006.pdf;
HOBZA, M. Investiční služby v právní teorii a praxi. Praha: Leges, 2017, s. 66. ISBN 978-80-7502-225-7 nebo
HUSTÁK, Z. a kol. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu. 1.vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2012,
s. 72–73, 80. ISBN 978-80-7400-433-9.
HOBZA, M. Investiční služby v právní teorii a praxi. Praha: Leges, 2017, s. 66. ISBN 978-80-7502-225-7.
HUSTÁK, Z. a kol. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu. 1.vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2012,
s. 59. ISBN 978-80-7400-433-9.
HOBZA, M. Investiční služby v právní teorii a praxi. Praha: Leges, 2017, s. 66. ISBN 978-80-7502-225-7.
HOBZA, M. Investiční služby v právní teorii a praxi. Praha: Leges, 2017, s. 66. ISBN 978-80-7502-225-7.
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v ZPKT stanoveno, nicméně se jedná o konkretizovanou instrukci, tedy „jakékoliv strukturované
sdělení zákazníka, které obsahuje alespoň relativně konkretizované informace týkající se investiční
služby nebo investičního nástroje, umožňující adresátovi sdělení...,“59 tj. umožňující poskytovateli
investiční služby porozumět jejich obsahu a účelu a následně provést či zprostředkovat navazující
investiční službu či služby vyjádřené ve sdělení zákazníka. 60 Z praktického hlediska se bude jednat
o situace komunikace se zákazníkem, která zahrnuje nabídky investiční služby a nástroje,
doporučení s nimi související nebo doporučení jejich poskytovatele (případně jeho konkrétního
produktu), poučení zákazníka o rizicích investiční služby, zjišťování informací o zákazníkovi
a jeho investičním záměru, přijetí pokynu a zajištění jeho předání.61 Nejčastěji se bude jednat
o pokyn ke koupi či prodeji investičního nástroje, ale může se jednat například o rámcovou
smlouvu o případném budoucím investování.62
Poskytovatelem této investiční služby může být nejširší okruh poskytovatelů investičních
služeb, včetně obchodníka s cennými papíry nebo investičního zprostředkovatele. V zásadě pak
platí, že poskytovatel investičních služeb poskytující tuto investiční službu pokyn předá jinému
obchodníkovi s cennými papíry, případně, je-li obchodníkem s cennými papíry, instrukci předá
v rámci své struktury, nebo je také možné, že fyzická osoba, které pokyn přijala, jej „předá“ sama
sobě, tedy zajistí provedení tohoto pokynu, případně se může jednat o kombinaci těchto procesů.63
Tato investiční služba je poskytována na smluvní bázi, přičemž nejčastěji se bude jednat
komisionářskou smlouvu o obstarání koupě nebo prodeje investičního nástroje, o příkazní smlouvu
o obstarání koupě nebo prodeje investičního nástroje, nebo případně o smlouvu o zprostředkování
koupě nebo prodeje investičního nástroje. Lze se také setkat s příkazní smlouvou o vydání
investičních nástrojů.64

59

60

61

62

63

64

HUSTÁK, Z. a kol. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu. 1.vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2012,
s. 59. ISBN 978-80-7400-433-9.
HUSTÁK, Z. a kol. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu. 1.vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2012,
s. 59. ISBN 978-80-7400-433-9.
HUSTÁK, Z. a kol. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu. 1.vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2012, s.
59. ISBN 978-80-7400-433-9.
HUSTÁK, Z. a kol. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu. 1.vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2012,
s. 59. ISBN 978-80-7400-433-9.
HUSTÁK, Z. a kol. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu. 1.vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2012,
s. 59. ISBN 978-80-7400-433-9.
HUSTÁK, Z. a kol. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu. 1.vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2012,
s. 59. ISBN 978-80-7400-433-9; Komise pro cenné papíry. Metodika k investičním službám [online]. 2005, s. 5.
[cit.
2019-12-16].
Dostupné
z:
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/dohled-financnitrh/.galleries/legislativni_zakladna/archiv_KCP/download/metodiky/metodika_investicni_sluzby_2006.pdf.
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Investiční zprostředkování je ale třeba odlišovat od investičního poradenství.65 V případě
investičního poradenství se totiž jedná o jinou hlavní investiční službu spočívající v poskytování
individualizovaného poradenství.66 „Osobním poradenstvím se rozumí individualizované
poradenství, které bere v potaz konkrétní individuální podmínky zákazníka ve vztahu ke zvažované
investiční službě nebo investičnímu nástroji.“.67 ESMA tuto službu označuje za nejvhodnější „pro
investory, kteří chtějí činit samostatná investiční rozhodnutí, ale také chtějí profesionální radu
a podporu investičních poradců.“.68 Za pojmové znaky investičního poradenství lze označit
(1) „individualizovanost“ (tj. prezentace investičního poradenství jako vhodného pro konkrétní
osobu zákazníka či vycházející z posouzení vhodnosti), (2) vztah ke konkretizovanému
investičnímu nástroji (druhově určená skupina investičních nástrojů není dostatečná)
a (3) prezentace rady jako vhodné pro daného zákazníka.69 Přijímání a předávání pokynů
i investiční poradenství jsou oprávněni poskytovat i investiční zprostředkovatelé. Při poskytování
obou těchto investičních služeb je hezky ilustrováno, že přijímání a předávání pokynů slouží jako
doplněk (nezbytný základ), neboť v praxi jsou pokyny nejčastěji přijímány a předávány právě na
základě investičního poradenství, „(…) na jehož základě se zákazník rozhodne takový pokyn zadat;
samostatné zadání pokynu zákazníkem bez předchozí konzultace s investičním zprostředkovatelem
je méně časté.“.70

65
66
67

68

69

70

Ve smyslu § 4 odst. 2 písm. e) ZPKT.
Ust. § 4 odst. 5 ZPKT.
HUSTÁK, Z. a kol. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu. 1.vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2012,
s. 59. ISBN 978-80-7400-433-9.
ESMA. Guide to investing [online]. 2013, s. 2 [cit. 2019-03-22]. Dostupné z:
http://www.esma.europa.eu/system/files/2012-682.pdf.
HUSTÁK, Z. a kol. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu. 1.vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2012,
s. 59. ISBN 978-80-7400-433-9.
HOBZA, M. Právní aspekty činnosti investičního zprostředkovatele. Praha: 2013, 75 s. Diplomová práce.
Univerzita Karlova, Právnická fakulta. Vedoucí práce Michael Kohajda., s. 49.
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2. Poskytovatelé investičních služeb
Zákon o dohledu nad kapitálovým trhem upravuje pozitivně právní vymezení účastníků
kapitálového trhu.71 Do demonstrativního výčtů jsou zejména zahrnuti poskytovatelé služeb na
kapitálovém trhu, investoři na kapitálovém trhu, emitenti cenných papírů, osoby zavázané z těchto
cenných papírů, vlastníci cenných papírů, emitenti a majitelé jiného investičního nástroje.72 Oproti
tomu nauka přistupuje k tomuto vymezení více systematicky a vymezuje tyto čtyři základní
skupiny subjektů kapitálového trhu: (1) investoři, (2) dlužníci, (3) poskytovatelé služeb na
kapitálovém trhu, a (4) veřejnoprávní orgány regulace a dohledu.73 Investoři chtějí investovat své
relativně disponibilní peněžní prostředky za účelem výnosu. Na druhé straně trhu stojí dlužníci,
jež mají relativní nedostatek finančních prostředků, a proto je poptávají. Dlužníci za tímto účelem
vydávající (emitující) investiční nástroje (například akcie či dluhopisy) se označují jako emitenti.74
V neposlední řadě zde působí poskytovatelé služeb na kapitálovém trhu, což je „poměrně obsáhlá
množina subjektů, které investorům a dlužníkům poskytují rozličné služby,“75 a veřejnoprávní
orgány regulace a dohledu. Vedle termínu subjekt kapitálového trhu je tedy možné setkat se také
s pojmem účastník kapitálového trhu, tyto termíny se však ve většině překrývají, nicméně pojem
subjekt kapitálového trhu tak, jak je chápán teorií, je širší, jelikož zahrnuje i orgány regulace
a dohledu, které se přímo vztahu založeného působením investora, emitenta a poskytovatele
investičních služeb neúčastní.
Jednotliví poskytovatelé investiční služby přijímání a předávání pokynů neboli
investičního zprostředkování budou rozebrány v následujících podkapitolách. Jak již bylo
uvedeno, množina poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu je poměrně obsáhlá. Mezi
poskytovatele jsou řazeni obchodníci s cennými papíry, investiční zprostředkovatelé, centrální
depozitář, organizátor regulovaného trhu, ratingové agentury a další subjekty.76 Škála
poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu, včetně poskytovatelů investičních služeb, je tedy pestrá,

71

72
73

74

75

76

Shodně BAKEŠ, M., R. BOHÁČ, M. KARFÍKOVÁ a kol. Finanční právo. 5. vydání. Praha: C.H.Beck, 2009,
s. 454-455. ISBN 978-80-7400-440-7.
Ust. § 5 odst. 2 Zákona o dohledu nad kapitálovým trhem.
KARFÍKOVÁ, M. a kol. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 256-257.
ISBN 978-80-7552-935-0.
KARFÍKOVÁ, M. a kol. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 256. ISBN
978-80-7552-935-0.
KARFÍKOVÁ, M. a kol. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 257. ISBN
978-80-7552-935-0.
Pro plný výčet poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu srov. ust. § 5 odst. 2 Zákona o dohledu nad kapitálovým
trhem. Demonstrativní výčet subjektů vybrán dle KARFÍKOVÁ, M. a kol. Teorie finančního práva a finanční
vědy. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 261-266. ISBN 978-80-7552-935-0.
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což umožňuje specializaci jednotlivých poskytovatelů, například co se týče investičních služeb
a nástrojů, ale také segmentu zákazníků, na které cílí.77 Z perspektivy poskytování investičního
zprostředkování, nemůže tuto investiční službu poskytovat zdaleka každý poskytovatel
investičních služeb. Dle ZPKT (v souladu s MiFID II) je tuto investiční službu oprávněn
poskytovat pouze obchodník s cennými papíry, investiční zprostředkovatel, popřípadě vázaný
zástupce těchto poskytovatelů. Základním pravidlem přitom je, že poskytování investičního
zprostředkování je vázáno na veřejnoprávní povolení, které uděluje ČNB.78

2.1

Obchodník s cennými papíry
Obchodník s cennými papíry může poskytovat investiční služby v nejširším rozsahu.79

Jedná se proto o nejvýznamnějšího poskytovatele investičních služeb. ZPKT obchodníka
s cennými papíry definuje jako „právnickou osobu, která je na základě povolení k činnosti
obchodníka s cennými papíry uděleného Českou národní bankou oprávněna poskytovat hlavní
investiční služby.“.80 Obchodník s cennými papíry v žádosti o povolení výslovně uvádí
o poskytování jakých konkrétních investičních služeb žádá, přičemž musí poskytovat alespoň
jednu hlavní investiční službu.81 Tržní situace však rozeznává rozličná postavení obchodníků
s cennými papíry v rámci distribuční sítě vedoucí k provedení obchodu klientem. Obchodování na
kapitálových trzích zajišťují totiž v pozici agentů (brokers) či obchodováním na vlastní účet
(dealers – market makers).82 Z důvodu zásadního postavení tohoto poskytovatele investičních
služeb při poskytování investičních služeb, je právní regulace obchodníka s cennými papíry
značná. Vyjma již zmíněného veřejnoprávního oprávnění upravuje ZPKT83 mnohé další
požadavky, které musí obchodník s cennými papíry naplňovat a které jsou také předmětem
přezkumu v rámci licenčního řízení před ČNB. Jedná se například o přísné kapitálové požadavky
(nejen pouze co do výše kapitálu, ale je nutno prokázat také jeho průhledný a nezávadný původ),
požadavky ohledně právní formy, důvěryhodnost společnosti, požadavek na předložení
77

78
79

80
81

82

83

HUSTÁK, Z. a A. SMUTNÝ. Investiční služby a nástroje po rekodifikaci. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016,
s. 10. ISBN 978-80-7400-533-6.
Ust. § 4a ZPKT.
KARFÍKOVÁ, M. a kol. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 261. ISBN
978-80-7552-935-0.
Ust. § 5 odst. 1 ZPKT.
Dle § 6 odst. 3 ZPKT je součástí rozhodnutí ČNB o udělení licence rovněž výrok ohledně toho, jaké hlavní
a doplňkové investiční služby jsou předmětem licence a ve vztahu k jakým investičním nástrojům. Poslední věta
tohoto ustanovení uvádí podmínku poskytování alespoň jedné investiční služby.
HUSTÁK, Z. a A. SMUTNÝ. Investiční služby a nástroje po rekodifikaci. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016,
s. 10. ISBN 978-80-7400-533-6.
Výčet požadavků na obchodníka s cennými papíry je obsažen v § 6 ZPKT.
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obchodního plánu, na organizační uspořádaní, na pravidla jednání se zákazníky a podobně. Toto
výsadní postavení na druhou stranu přináší i negativa pro jeho podnikatelskou činnosti, neboť
zároveň jeho další podnikatelská činnost je omezena.84 Po obdržení licence existuje také rozsáhlá
informační povinnost (nejen) vůči ČNB.85 Všechny aspekty posuzované v rámci licenčního řízení
je obchodník s cennými papíry logicky povinen splňovat po celou dobu výkonu jeho činnosti.
Rovněž rozsah činnosti je specifikován povolením (licencí), které obchodníka s cennými papíry
opravňuje poskytovat investiční služby v tomto rozsahu také v jiných členských státech (zásada
jednotné licence).86 Dále jsou rozlišováni bankovní a nebankovní obchodníci s cennými papíry,
přičemž prvně jmenovaní disponují rovněž bankovní licencí. Toto členění vychází z faktického
stavu, kdy banky typicky získávají licence obchodníka s cennými papíry a vykonávají tuto
činnost.87 Dohled nad činností obchodníka s cennými papíry provádí ČNB, která má k dispozici
poměrně rozmanité nástroje, jak přísně postihnout obchodníka s cennými papíry v případě zjištění
nedostatků, ohrožení zájmů zákazníků nebo integrity kapitálových trhů jako takových.88
Ultimátním postihem je přirozeně odebrání licence obchodníka s cennými papíry.89
Pro úplnost je vhodné uvést, že pojem obchodník s cennými papíry je ve srovnání
se zahraničím poměrně neobvyklý. Častěji je používán termín investiční společnost (investment
firm).90 Pojem investment firm je rovněž užívaný v rámci unijní právní úpravy a do češtiny je
překládán termínem investiční podnik.91 Jako předklad pojmu investment firm do češtiny se téměř
nabízí pojem investiční společnost, nicméně takový překlad by vzhledem k významu tohoto pojmu
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Ust. § 6a ZPKT.
Srov § 6 odst. 5 ZPKT, který zní: „Obchodník s cennými papíry oznámí České národní bance bez zbytečného
odkladu poté, co nastane, každou významnou změnu ve skutečnostech, na jejichž základě získal povolení k činnosti,
nejde-li o změnu, která podléhá samostatnému souhlasu podle tohoto zákona.“. Další informační povinnosti
obchodníka s cennými papíry (zejména vůči ČNB) nalezneme v § 16 ZPKT.
Srov. § 24 ZPKT.
KARFÍKOVÁ, M. a kol. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 262. ISBN
978-80-7552-935-0; THEISSEN, R. EU Banking Supervision. Haag: Eleven International Publishing, 2013,
s. 699. ISBN 978-94-6236-106-5. Pro úplnost je vhodné dodat, že banka může být oprávněna poskytovat hlavní
investiční služby i v rámci své bankovní licence (jejímž obsahem bude poskytování hlavních investičních služeb),
nemusí nutně mít samostatnou licenci obchodníka s cennými papíry. I v takovém případě je dle § 5 odst. 3 ZPKT
za obchodníka s cennými papíry považována.
HUSTÁK, Z. a A. SMUTNÝ. Investiční služby a nástroje po rekodifikaci. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016,
s. 101. ISBN 978-80-7400-533-6.
Ust. § 136 odst. 1 písm. h) ZPKT ve spojení s § 145 odst. 2 písm. ZPKT. Demonstrativní výčet opatření k nápravě
a jiných opatření, která může ČNB obchodníkovi s cennými papíry uložit jsou předmětem § 136 ZPKT.
K vymáhání těchto opatření může užít donucovací pokuty ve smyslu § 136a ZPKT.
KARFÍKOVÁ, M. a kol. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 261. ISBN
978-80-7552-935-0.
Srov. například českou a anglickou jazykovou verzi směrnice MiFID II., recitály 1, 2, 3, nebo název kapitoly III.
Text této směrnice ve všech 24 jazycích EU je dostupný z: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/?qid=1486375115550&uri=CELEX:32014L0065.
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v českém právním řádu92 nebyl vhodný. Dle Důvodové zprávy 2017 k MiFID II se investičním
podnikem (investment firm) rozumí obchodník s cennými papíry, popřípadě evropský obchodník
s cennými papíry.93 Shodně s těmito termíny pracuje i ČNB.94
Obchodník

s cennými

papíry

má

několik

možností,

jak

své

služby

zprostředkovat zákazníkům. Jednak využívá svou vlastní distribuční síť. Ovšem využít může
i distribuční sítě jiných (vymezených) subjektů.95 To je pro obchodníka s cennými papíry
prospěšné v tom smyslu, že rozsáhlejší distribuční síť mu umožňuje rozšíření záběru svých
(potenciálních) zákazníků i nabídky svých produktů. Zajištění distribuce mimo vlastní distribuční
síť obchodníka s cennými papíry probíhá pomocí určitého zprostředkovatele.96 Může se jednat
o jiného obchodníka s cennými papíry (tzv. brokeři), nicméně zprostředkování se typicky věnuje
samostatný zprostředkovatel (tj. investiční zprostředkovatel) a vázaný zástupce (tied agent).

2.2

Investiční zprostředkovatel
Činnost investičního zprostředkovatele je upravena v ustanoveních § 29 až § 32 ZPKT.

Investiční zprostředkovatel může zprostředkovávat služby předem neomezeného počtu
poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu, působí samostatně, a sám také odpovídá za svoji
činnost; na rozdíl od vázaného zástupce není vázán pouze na jeden subjekt, nýbrž na neomezený
počet poskytovatelů. Čím se však liší od obchodníka s cennými papíry? Investiční
zprostředkovatel může na základě veřejnoprávního oprávnění97 poskytovat pouze dvě hlavní
investiční služby, a to jmenovitě (1) přijímání a předávání pokynů, a (2) investiční poradenství
týkající se investičních nástrojů.98 Přímo ze zákonného textu lze argumentem a contrario dovodit,
že poskytování jiných investičních služeb je investičnímu zprostředkovateli zapovězeno.

92
93

94

95

96

97
98

Investiční společnost dle ZISIF.
Důvodová zpráva 2017, str. 25 Evropským obchodníkem s cennými papíry se rozumí „obchodník s cennými papíry
nebo obdobná zahraniční osoba, která má povolení orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie
k poskytování alespoň jedné hlavní investiční služby“ ve smyslu § 2 odst. 1 písm. v) ZPKT.
Srov. například vzor žádosti pro investiční podnik (obchodník s cennými papíry) dostupný z:
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/dohled-financnitrh/.galleries/vykon_dohledu/povolovaci_schvalovaci_rizeni/ocp_inv_zprostredkovatel_vz/download/priloha_I_l
icence_OCP.pdf
Součástí žádosti o licenci je také tzv. obchodní plán. Součástí obchodního plánu je mimo jiné informace o tom,
zda obchodník s cennými papíry „hodlá využívat pracovníky, investiční zprostředkovatele a vázané zástupce“ (§ 6
odst. 1 písm. g) bod 3).
KARFÍKOVÁ, M. a kol. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s 262. ISBN
978-80-7552-935-0.
Ust. § 29 odst. 1 ZPKT.
Ust. § 29 odst. 1 ZPKT ve spojení s § 4 odst. 2 písm. a.), e.) ZPKT.
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Investiční zprostředkovatel může vykonávat svou činnost pouze, pokud disponuje
povolením, které uděluje ČNB.99 Povolení k činnosti nemá dlouhého trvání, trvá do konce
kalendářního roku následujícího po kalendářním roce ve kterém bylo povolení uděleno.100
Následně je potřeba povolení prodloužit, a to zaplacením správního poplatku ve výši 5.000 Kč,101
přičemž povolení se prodlužuje vždy o dalších 12 měsíců.102 Pokud není správní poplatek uhrazen,
povolení k činnosti zaniká ex lege.103 Činnost investičního zprostředkovatele tedy po novele ZPKT
spadá pod povolovací režim s relativně krátkou prodlužovací dobou. Oproti předchozí právní
úpravě, kdy postačovala pouhá registrace investičního zprostředkovatele, se jedná o zpřísnění
regulace. Proklamovaným cílem zákonodárce bylo umožnění zacílení orgánu dohledu na aktivní
subjekty, jelikož v době před přijetím této úpravy se odhadovalo, že 70 % zaregistrovaných
investičních zprostředkovatelů svou činnost ve skutečnosti nevykonává.104 Jedná se
o harmonizující prvek, který umožní efektivnější dohled nad touto částí finančních trhů. Dle
důvodové zprávy se však nejedná o „výraznější věcnou změnu.“105
Při své činnosti však v žádném případě investiční zprostředkovatel nepřijímá peněžní
prostředky nebo investiční nástroje od zákazníků (obchodníkovi s cennými papíry je přijímání
prostředků od zákazníků obecně umožněno), neboť v opačném případě by zachování této zvláštní
kategorie poskytovatelů investičních služeb zabraňovala unijní úprava, nebo by investiční
zprostředkovatelé museli plnit rozsáhlé regulatorní požadavky kladené na obchodníky s cennými
papíry, čímž by se od nich již ničím nelišili.106 Dalším omezení spočívá v tom, že investiční
zprostředkovatel je oprávněn předávat pokyny pouze omezenému okruhu osob, a to zejména
obchodníkovi s cennými papíry, bance, investiční společnosti, případně dalším subjektům

99
100
101

102
103
104
105
106

Ust. § 29 odst. 1 ZPKT.
Ust. § 30b odst. 1 ZPKT.
Viz příloha zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položka sazebníku č. 65 bod 12 písm. f) – prodloužení
povolení k činnosti investičního zprostředkovatele podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu.
Ust. § 30b odst. 2 ZPKT.
Ust. § 30b odst. 4 ZPKT.
Důvodová zpráva 2017, s. 59.
Důvodová zpráva 2017, s. 57.
Ust. § 29 odst. 2 ZPKT ve spojení s § 6 odst. 2 ZPKT. V případě obchodníka s cennými papíry je o možnosti
přijímat od zákazníků peněžní prostředky a investiční nástroje rozhodnuto v rámci udělení licence k jeho činnosti.
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vypočteným v ZPKT.107 Tato redukce pouze na tuzemské subjekty je dána obtížností dohledu
zahraničních osob.108 Tento výčet tedy de facto znamená zákaz předávání pokynů do zahraničí.109
Zároveň platí, že dvě výše uvedené investiční služby může investiční zprostředkovatel
poskytovat pouze (ve srovnání s obchodníkem s cennými papíry) ve vztahu k výrazně omezené
množině investičních nástrojů.110 Investiční zprostředkovatel nemůže zejména nabízet
zprostředkování investic do akcií či dluhopisů bez prospektu.111 Oproti předchozí právní úpravě
nemůže investiční zprostředkovatel zprostředkovávat například korporátní dluhopisy bez
prospektu nebo akcie. Z Důvodové zprávy 2017 lze usuzovat, že se zákonodárce obával
nedostatečné odbornosti investičních zprostředkovatelů, a z toho důvodu jim zprostředkovávání
těchto investičních nástrojů neumožnil.112
Oproti jiným regulovaným subjektům u investičního zprostředkovatele neexistuje
povinnost vztahující se k výši základního kapitálu,113 či dokonce povinnosti jej udržovat v určité
výši po dobu působení subjektu. Tuto úlevu však bylo nezbytné kompenzovat, proto je investiční
zprostředkovatel povinen být po celou dobu výkonu své činnosti pojištěn.114 Další novou
povinností investičního zprostředkovatele je tedy sjednání povinného pojištění k náhradě škody
zákazníkovi, kterou by mohl způsobit případným porušením svých povinností dle ZPKT. Rozsah
této povinnosti je dán limitem pojistného plnění, který činí nejméně 13.500.000 Kč pro pojistnou
událost a nejméně 20.250.000 Kč pro souběh více pojistných událostí v kalendářním roce. Pokud

107

108
109

110

111

112

113

114

Vymezení okruhu osob, jimž (výlučně) je možné pokyny předávat je obsaženo v § 29 odst. 3 ZPKT, investiční
zprostředkovatel při poskytování investičních služeb může předávat pokyny „obchodníkovi s cennými papíry,
bance, investiční společnosti, obhospodařovateli fondu kolektivního investování nebo srovnatelného zahraničního
investičního fondu, který tento fond obhospodařuje na základě povolení České národní banky, nebo
samosprávnému fondu kolektivního investování.“.
Důvodová zpráva 2017, s. 58.
V souvislosti se zahraničím smí investiční zprostředkovatel zprostředkovat investici do zahraničního investičního
fondu srovnatelného s fondem kolektivního investování, který tento fond obhospodařuje na základě povolení
České národní banky. Srov. § 29 odst. 3 ZPKT. Jiné předání pokynů do zahraničí, tj. jiným subjektům je porušením
tohoto ustanovení ZPKT.
Výčet investičních nástrojů, ve vztahu ke kterým může investiční zprostředkovatel poskytovat investiční služby je
obsažen v § 29 odst. 3 ZPKT. Jedná se o cenné papíry kolektivního investování, dluhopisy České republiky,
hypoteční zástavní listy a prospektové dluhopisy.
Shodně TÁBOŘÍK, J. Investiční zprostředkovatelé po novém [online]. 2017. [cit. 2019-04-02]. Dostupné z:
https://www.epravo.cz/top/clanky/investicni-zprostredkovatele-po-novem-106295.html
TÁBOŘÍK, J. Investiční zprostředkovatelé po novém [online]. 2017. [cit. 2019-04-02]. Dostupné z:
https://www.epravo.cz/top/clanky/investicni-zprostredkovatele-po-novem-106295.html.
Článek 15 směrnice MiFID II ve spojení s nařízením Evropského parlamentu a rady č. 575/2013 ze dne 26. června
2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení č. 648/2012.
Důvodová zpráva 2017, s. 58.
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bude v pojistné smlouvě sjednána spoluúčast, nesmí činit více než 10 % částky, kterou je investiční
zprostředkovatel povinen nahradit.115
Pro investiční zprostředkovatele je typické, že vykonávají další podnikatelskou činnost,
například poskytují poradenství v oblasti pojišťovnictví.116 Tímto aspektem se tedy liší od
obchodníka s cennými papíry, kde již bylo uvedeno, že je značně omezen co do výkonu jiných
předmětů podnikání než poskytování investičních služeb. Pro posouzení činnosti investičního
zprostředkovatele, který zároveň působí i v jiných rolích, a je tak nutné zkoumat v režimu jakého
zákona se při té které činnosti pohybujeme, eventuálně zda to je právě činnost investičního
zprostředkovatele dle ZPKT. Z pohledu činnosti na finančních trzích, investiční zprostředkovatel
má v oblasti poskytování investičních služeb výrazně omezenější postavení nežli obchodník
s cennými papíry. Tato omezení na poli financích trhů tedy z pohledu poskytovaných služeb jasně
odlišují tyto dvě formy poskytovatelů investičních služeb,117 přičemž konkrétně se jedná
o (1) omezení škály investičních nástrojů, jež je investiční zprostředkovatel oprávněn distribuovat,
(2) omezení okruhu subjektů, jimž může investiční zprostředkovatel pokyny předávat, tzn.
omezení okruhu subjektů, s nimiž může investiční zprostředkovatel na této bázi spolupracovat,
a (3) omezení okruhu investičních služeb, jež může investiční zprostředkovatel poskytovat.118

2.3

Vázaný zástupce
Další možností, jak vybudovat distribuční síť v oblasti investičního zprostředkování, je

využití tzv. vázaných zástupců. Jeho činnost je upravena v ustanoveních § 32a až § 32k ZPKT.
Vázaný zástupce (tied agent) je dle ZPKT vymezen zejména svým vztahem se zastoupeným. Na
rozdíl od investičního zprostředkovatele je vázaný zástupce doslova „navázán“ na určitého
(a pouze jediného) poskytovatele služeb na kapitálovém trhu. Odpovědnost za činnost vázaného
zástupce proto leží na poskytovateli služeb na kapitálovém trhu, ke kterému je vázaný zástupce
navázán.119 Zastoupeným v případě investičního zprostředkování může být jak obchodník
s cennými papíry, tak investiční zprostředkovatel.120 Co se týče rozsahu zastoupení, jedná se

115
116

117
118
119

120

Ust. § 31 ZPKT.
HUSTÁK, Z. a kol. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu. 1.vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2012,
s. 302. ISBN 978-80-7400-433-9.
HOBZA, M. Distribuce investičních nástrojů a její regulace. Praha: Leges, 2016, s. 48. ISBN 978-80-7502-152-6.
HOBZA, M. Distribuce investičních nástrojů a její regulace. Praha: Leges, 2016, s. 48. ISBN 978-80-7502-152-6.
KARFÍKOVÁ, M. a kol. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 262. ISBN
978-80-7552-935-0. K odpovědnosti investičního zprostředkovatele za svého vázaného zástupce srov. také
rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 8. 2017, sp. zn. 29 Cdo 1759/2015.
Ust. § 32a odst. 2 ZPKT.
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o zařízení a případně uzavření obchodu, poskytování investičního poradenství a propagaci
investiční služby, jež je zastoupený oprávněn poskytovat.121
Z důvodu navázání pak vázaný zástupce jedná jménem zastoupeného.122 Tato skutečnost
je akcentována také tím, že žádost k zápisu vázaného zástupce do seznamu ČNB podává
zastoupený (tj. daný investiční zprostředkovatel nebo obchodník s cennými papíry). Oprávnění
k činnosti vázaného zástupce vzniká zápisem do seznamu ČNB.123 V zápisu je přitom vždy
uvedeno, kdo je zastoupeným. Z navázání také vyplývá limitace vázaného zástupce k poskytování
investičních služeb, neboť vázaný zástupce nemůže zprostředkovávat více či jinou škálu
investičních služeb než ty, k jejichž distribuci má povolení zastoupený.124 Vázaný zástupce rovněž
nemůže být dále zastoupen dalším subjektem. Při jednání s (potenciálním) zákazníkem při
poskytování investičních služeb může být vázaný zástupce zastoupen pouze svým pracovníkem.125
Vázaného zástupce nejlépe charakterizuje, jak napovídá již jeho označení, právě jeho vázanost na
zastoupeného.

121
122
123
124
125

Ust. § 32a odst. 1 ZPKT.
Ust. § 32a odst. 1 ZPKT.
Ust. § 32g odst. 1 ZPKT ve spojení s § 32c ZPKT.
HOBZA, M. Distribuce investičních nástrojů a její regulace. Praha: Leges, 2016, s. 54. ISBN 978-80-7502-152-6.
Ust. § 32 j ZPKT.
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3 Právní rámec investičního zprostředkování
Finanční trh je oblastí výrazně regulovanou. Jedná se o postupný vývoj, kdy současná míra
regulace reflektuje dnešní globalizovaný svět a také technologie, které umožňují takřka okamžitě
provádět obchody na kapitálových trzích.126 Kromě států a podniků, se do kapitálových trhů stále
intenzivněji zapojují domácnosti, ať již přímo či nepřímo.127 Důvodem pro přísnější regulaci je
v tomto případě především ochrana retailových investorů. Zvýšená míra regulace je také
odůvodňována finanční krizí z roku 2007-2009.128 Vývoj počtu legislativních opatření lze proto
demonstrovat na níže uvedeném grafu přehledně ilustrujícím regulatorní rámec, jež se vztahuje na
poskytování investičních služeb v časovém období od roku 2014 do roku 2020. Je z něj patrné, že
unijní právní rámec se stává čím dál robustnější, přičemž mnoho nových právních předpisů se stalo
účinnými v roce 2018. Vyjma právního rámec MiFID II zahrnujícího zejména transpozici
směrnice MiFID II, se jedná o účinnost nařízení GDPR,129 tj. regulace v oblasti osobních údajů,
a transpozici směrnice PSD 2,130 tj. regulace v oblasti platebních služeb.

Zdroj: knowyourcustomer.com
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130

HUSTÁK, Z. a A. SMUTNÝ. Investiční služby a nástroje po rekodifikaci. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016,
s. 11. ISBN 978-80-7400-533-6.
HUSTÁK, Z. a A. SMUTNÝ. Investiční služby a nástroje po rekodifikaci. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016,
s. 11. ISBN 978-80-7400-533-6.
Srov. Např. recitál 4 směrnice MiFID II, který zní: „Finanční krize odhalila nedostatky ve fungování
a transparentnosti finančních trhů. Vývoj finančních trhů poukázal na potřebu posílit rámec pro regulaci trhů
finančních nástrojů, včetně případů obchodování na mimoburzovních trzích (OTC), s cílem zvýšit transparentnost,
poskytnout lepší ochranu investorům, posílit důvěru, řešit otázku neregulovaných oblastí a zajistit, aby orgány
dohledu měly patřičné pravomoci k plnění svých úkolů.“.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366 ze dne 25. listopadu 2015 o platebních službách na
vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010
a zrušuje směrnice 2007/64/ES.
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Právní úprava jednání se zákazníky při investičním zprostředkování je upravena směrnicí
MiFID II a dalšími právními předpisy, které na ni navazují, zejména nařízením PN-MiFID II.131
Implementace této směrnice proběhla v České republice novelou ZPKT. Ačkoli je úprava
transponována do českého právního řádu, je pro dosažení cíle harmonizace poskytování
investičních služeb na unijní úrovni nezbytné vracet se k unijnímu právnímu rámci a vykládat
výsledek české transpozice eurokomformně, tedy souladně s unijním právem. Tato část práce
proto pojednává o právním rámci na unijní úrovni, a následně se zabývá poskytovateli investičního
zprostředkování ve světle této úpravy.

3.1

Unijní úprava obecně
Kapitálové trhy jsou postupně harmonizovány stále intenzivněji. Krátce před vstupem

České republiky do Evropské unie132 byla přijata směrnice MiFID I (Markets in Financial
Instruments Directive).133 Transpozice této směrnice z roku 2004 přinesla zásadní změny právní
úpravy především co do obezřetnostních pravidel a pravidel jednání.134 Na tuto právní úpravu
navazuje směrnice MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive II)135 a nařízení MiFIR
(Markets in Financial Instruments Regulation).136 Úprava MiFID se tedy z důvodu „uplatnění
principu maximální harmonizace a minimalizace diskrecí ponechaných členským státům,“137
rozčlenila na MiFID II a MiFIR. Recentní právní úprava tak vytváří plně harmonizovaný rámec
úpravy finančních trhů (single rule book).138 Cílem této úpravy účinné od 3. ledna 2018 je zajištění
131
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Nařízení PN-MiFID II blíže upravuje testy vhodnosti a přiměřenosti.
Spolu s Českou republikou přistoupilo do Evropské unie dalších devět států a jedná se tak o největší rozšíření
Evropské unie.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů, o změně
směrnice Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení
směrnice Rady 93/22/EHS.
HUSTÁK, Z. Poskytovatelé investičních služeb – právní rámec, zhodnocení transpozice směrnice o trzích
finančních nástrojů z hlediska aspektů soukromého a veřejného práva a vývoj de lege ferenda. Brno, 2012, s. 25.
Disertační práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta. Vedoucí práce Josef Kotásek.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o
změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a
o změně nařízení (EU) č. 648/2012.
HUSTÁK, Z. Poskytovatelé investičních služeb – právní rámec, zhodnocení transpozice směrnice o trzích
finančních nástrojů z hlediska aspektů soukromého a veřejného práva a vývoj de lege ferenda. Brno, 2012, s. 146.
Disertační práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta. Vedoucí práce Josef Kotásek.
HUSTÁK, Z. Poskytovatelé investičních služeb – právní rámec, zhodnocení transpozice směrnice o trzích
finančních nástrojů z hlediska aspektů soukromého a veřejného práva a vývoj de lege ferenda. Brno, 2012, s. 146.
Disertační práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta. Vedoucí práce Josef Kotásek; HUSTÁK, Z. a A.
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účinné ochrany investorů a zvýšení integrace a efektivity evropského trhu.139 Tyto právní předpisy
lze považovat za legislativní základnu pro obchodníky s cennými papíry a investiční
zprostředkovatele.140
MiFID II je směrnice patřící do režimu maximální harmonizace (maximum harmonisation).
To znamená, že členské státy musí implementovat pravidla z této směrnice do svých právních
řádů, nicméně jsou povinni zachovat stejnou úroveň, jaká je obsažena ve směrnici.141 Jinými slovy,
otázky regulované směrnicí MiFID II jsou členské státy povinny implementovat do svých
vnitrostátních právních řádů ve stejně míře jako ve směrnici, žádný členský stát se v tomto nesmí
odchýlit, a to ani směrem k mírnější regulaci, ani směrem k přísnější regulaci. Diskrece členských
států je umožněna pouze, pokud tak MiFID II výslovně stanoví.142 Směrnice jsou přitom právní
akty Evropské unie závazné (pouze) pro členské státy, směrnice stanoví určitý rámec, který je
následně každý členský stát povinen implementovat.143 Směrnice tak (až na výjimečné případy)
nefunguje sama o sobě a je třeba ji transponovat do vnitrostátního práva, v tuzemském kontextu
typicky přijetím zákona či novelizací stávajícího zákona. MiFIR je naopak nařízení, tedy právní
akt Evropské unie, který je přímo použitelný (není na rozdíl od směrnice MiFID II nutná jeho
transpozice) a má přímý účinek (jednotlivci se mohou nařízení dovolat přímo u svých
vnitrostátních orgánů včetně soudů, přičemž tyto mají povinnost nařízení aplikovat).144 Lze
přirovnat, že nařízení má v zásadě charakter zákona s působností v celé Evropské unii.145 Dále
existuje další nařízení146 a směrnice147, které MiFID II doplňují (prováděcí směrnice
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SMUTNÝ. Investiční služby a nástroje po rekodifikaci. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 284. ISBN 978-807400-533-6.
Recitál 164 směrnice MiFID II.
Pojem „legislativní základna“ používá ČNB na svých webových stránkách. Srov. například ČNB. Obchodníci s
cennými papíry, investiční zprostředkovatelé [online]. 2017. [cit. 2019-12-09]. Dostupné z:
https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/legislativni-zakladna/obchodnici-s-cennymi-papiry-investicnizprostredkovatele.
Poslanecká sněmovna České republiky. FAQ – Evropská unie [online]. [cit. 2019-12-13]. Dostupné z:
https://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=2506.
Srov. například článek 3 směrnice MiFID II.
Pokud není směrnice řádně a včas implementována může mít za určitých podmínek přímý účinek vůči jednotlivci.
Blíže viz TOMÁŠEK, M., V. TÝČ a kol. Právo Evropské unie. 1. vydání. Praha: Leges, 2013, s. 109-110. ISNB
978-80-87576-53-3.
TOMÁŠEK, M., V. TÝČ a kol. Právo Evropské unie. 1. vydání. Praha: Leges, 2013, s. 108. ISNB 978-80-8757653-3.
TOMÁŠEK, M., V. TÝČ a kol. Právo Evropské unie. 1. vydání. Praha: Leges, 2013, s. 108. ISNB 978-80-8757653-3.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/565 ze dne 25. dubna 2016, kterým se doplňuje směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o organizační požadavky a provozní podmínky
investičních podniků a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/593 ze dne 7. dubna 2016 kterou se doplňuje směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o ochranu finančních nástrojů a peněžních prostředků
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a nařízení; tzv. PS-MiFID a PN-MiFID) a nařízení,148 které doplňuje MiFIR (prováděcí nařízení,
tzv. PN-MiFIR).
Směrnice MiFID II a nařízení MiFIR společně tvoří základní rámec právní úpravy, přičemž
se často setkáváme s jeho označením jako level 1.149 Tato hierarchie regulace je výsledkem
Lamfalussy čtyřstupňového regulatorního přístupu, jehož cílem je regulovat oblast investičních
služeb rychleji a co nejefektivněji.150 Jako level 1 je tedy označována veškerá normotvorba přijatá
standardním unijním legislativním procesem v oblasti finančních trhů.151 Jako level 2 pak jsou
označovány (1) právní akty Evropské Komise v přenesené pravomoci, a (2) prováděcí technické
normy, tzv. RTS (regulatory technical standards) a ITS (implementing technical standards), které
jsou rovněž výsledkem činnosti Evropské Komise.152 Level 3 obsahuje dokumenty ESMA,
konkrétně obecné pokyny (guidelines), stanoviska (opinions) a Q&A (tj. otázky a odpovědi).153
V souvislosti

s uplatněním

KYC

v investičním

zprostředkováním

jsou

pravděpodobně

nejvýznamnější Obecné pokyny ESMA k některým aspektům požadavků směrnice MiFID II
ohledně vhodnosti,154 jejichž účelem je konzistentní uplatňování testu vhodnosti.155 Dalším
orgánem, jenž může vydávat předpisy na úrovni level 3 je EBA, která vydává obecné pokyny
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patřících zákazníkům, povinnosti při řízení produktů a pravidla vztahující se na poskytování nebo přijímání
poplatků, provizí nebo jiných peněžních či nepeněžních výhod.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/567 ze dne 18. května 2016, kterým se doplňuje nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014, pokud jde o definice, transparentnost, kompresi portfolia
a dohledová opatření v oblasti zásahů u produktů a pozic.
ESMA. Interactive Single Rulebook [online]. [cit. 2019-12-22]. Dostupné z: https://www.esma.europa.eu/rulesdatabases-library/interactive-single-rulebook-isrb; ČNB. MiFID II/MiFIR [online]. 2019. [cit. 2019-03-29].
Dostupné z: https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/legislativni-zakladna/obchodnici-s-cennymi-papiryinvesticni-zprostredkovatele/mifid-ii-mifir/index.html.
European Commision. Regulatory process in financial services [online]. [cit. 2019-12-22]. Dostupné z:
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/financial-reforms-and-theirprogress/regulatory-process-financial-services/regulatory-process-financial-services_en; European Commision.
Financial markets: Inter-institutional Monitoring Group publishes first report on "Lamfalussy process"
[online].2006 [cit. 2019-12-22]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_06_361.
Pro přehled unijní regulace finančních trhů viz European Commision. Financial markets [online]. [cit. 2019-1222]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/financial-markets_en.
European Commision. Regulatory process in financial services [online]. [cit. 2019-12-22]. Dostupné z:
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/financial-reforms-and-theirprogress/regulatory-process-financial-services/regulatory-process-financial-services_en; ESMA. Final report on
Draft Regulatory and Implementing Technical Standards MiFID II/MiFIR [online]. 2015. [cit. 20.4.2019].
Dostupné z: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2015-esma-1464_-_final_report__draft_rts_and_its_on_mifid_ii_and_mifir.pdf.
ČNB. MiFID II/MiFIR [online]. [cit. 2019-03-29]. Dostupné z: https://www.cnb.cz/cs/dohled-financnitrh/legislativni-zakladna/obchodnici-s-cennymi-papiry-investicni-zprostredkovatele/mifid-ii-mifir/index.html
ESMA. Obecné pokyny k některým aspektům požadavků směrnice MiFID II ohledně vhodnosti [online] 2018.
[cit. 2019-03-29]. Dostupné z: https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-finalguidelines-mifid-ii-suitability-requirements
ESMA. Obecné pokyny k některým aspektům požadavků směrnice MiFID II ohledně vhodnosti [online] 2018,
s. 5. [cit. 2019-03-29]. Dostupné z: https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-finalguidelines-mifid-ii-suitability-requirements
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(guidelines), doporučení (recommendation), Q&A a reporty (reports).156 EBA se rovněž podílí na
legislativních návrzích RTS a ITS.157 Tento rámec je navíc doplněn o level 4, jež se zabývá
vymahatelností (enforcement) tohoto rámce, respektive zajištění pravomocí Evropské komise
takovým způsobem, aby efektivně dohlížela plnění těchto unijních předpisů členskými státy.
ZPKT je tuzemský právní předpis, do nějž byl transponován právní rámec investičního
zprostředkování v souladu s právním rámcem MiFID II. Povinnost implementovat unijní směrnici
do tuzemského právního řádu je jednou ze základních povinností plynoucího z členství v Evropské
unii a případ neslučitelnosti směrnice a vnitrostátního předpisu je jednoznačným porušením této
povinnosti.158 Nesprávná implementace směrnice je jedním z typických důvodů k zahájení tzv.
řízení o porušení povinnosti (infringement procedure).159 Vysoké finanční sankce, které mohou
být Evropskou unií uděleny, ať již ve formě paušální částky či (opakovaného) penále,160 jsou
značnou motivací provádět implementaci (v případě směrnic) a adaptaci (v případě nařízení)
správně.

3.2

Poskytovatelé ve světle MiFID II
Poskytovatelem investičního zprostředkování může být podle národní právní úpravy, jak

již bylo uvedeno, obchodník s cennými papíry, investiční zprostředkovatel nebo vázaný zástupce
těchto poskytovatelů. Následující část práce se však zaobírá tím, jak tyto poskytovatele
investičních služeb (ne)reflektuje unijní úprava.
Hlavním regulovaným subjektem je dle MiFID II investiční podnik (investment firm), což
odpovídá českému obchodníku s cennými papíry. Vázaný zástupce (tied agent) je také institutem
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EBA. Interactive Single Rulebook [online]. [cit. 2019-12-22]. Dostupné z: https://eba.europa.eu/regulation-andpolicy/single-rulebook/interactive-single-rulebook; EBA. European Banking Authority at a Glance. [online].
2016,
s.
14-15.
[cit.
2019-12-22].
Dostupné
z:
https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/1401372/e8686db2-6390-4c52-ad06bc8d24b7aeb5/EBA%20AT%20A%20GLANCE.pdf
EBA. European Banking Authority at a Glance. [online]. 2016, s. 14. [cit. 2019-12-22]. Dostupné z:
https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/1401372/e8686db2-6390-4c52-ad06bc8d24b7aeb5/EBA%20AT%20A%20GLANCE.pdf
TOMÁŠEK, M., V. TÝČ a kol. Právo Evropské unie. 1. vydání. Praha: Leges, 2013, s. 65. ISBN 978-80-8757653-3.
TOMÁŠEK, M., V. TÝČ a kol. Právo Evropské unie. 1. vydání. Praha: Leges, 2013, s. 404-405. ISBN 978-8087576-53-3.
TOMÁŠEK, M., V. TÝČ a kol. Právo Evropské unie. 1. vydání. Praha: Leges, 2013, s. 415. ISBN 978-80-8757653-3.
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harmonizovaným.161 Směrnice MiFID II nabízí definici obou těchto subjektů. Investičním
podnikem (obchodníkem s cennými papíry) se rozumí „právnická osoba, jejímž obvyklým
předmětem činnosti či podnikání je odborné poskytování jedné nebo více investičních služeb třetí
osobě nebo odborný výkon jedné nebo více investičních činností.“.162 Následně, vázaný zástupce
je definován jako „fyzická nebo právnická osoba, která na plnou a bezpodmínečnou odpovědnost
pouze jednoho investičního podniku, na jehož účet jedná, propaguje investice nebo doplňkové
služby u zákazníků nebo potenciálních zákazníků, přijímá a předává instrukce nebo pokyny
zákazníků v souvislosti s investičními službami nebo finančními nástroji, umísťuje finanční
nástroje nebo poskytuje poradenství zákazníkům nebo potenciálním zákazníkům ohledně těchto
finančních nástrojů nebo služeb.“.163 Obě definice odpovídají (a musí odpovídat) jejich pojetí
v tuzemském právním řádu, jelikož se na ně aplikuje režim maximální harmonizace. V tomto
směru je tedy vztah právních předpisů MiFID II a ZPKT zcela jasný.
Na rozdíl od institutu obchodníka s cennými papíry (investment firm) a vázaného zástupce
(tied agent), není institut investičního zprostředkovatele harmonizovaný. Koncept působení
investičních zprostředkovatelů ve smyslu české právní úpravy164 je specifický pro tuzemský trh
a jedná se o oblíbenou platformu poskytovatele investičních služeb do poslední novelizace ZPKT
v roce 2018. MiFID II tedy neobsahuje úpravu investičních zprostředkovatelů, nicméně umožňuje
jejich činnost.165 Česká republika využila možnost výjimky dle článku 3 směrnice MiFID II,166
a institut investičního zprostředkovatele v tuzemském právním řádu zachovala. Rozsah práv
a povinností investičního zprostředkovatele je proto nutné dovodit výkladem. Přestože institut
investičního zprostředkovatele funguje v režimu této nepovinné výjimky z MiFID II, bylo jeho
fungování přijetím směrnice silně ovlivněno. Transpozice MiFID II do ZPKT přinesla zásadní
změny v právní úpravě investičního zprostředkovatele. Jmenovitě se jedná o fungování na základě
povolení (licence), omezení investičních nástrojů, jež mohou investiční zprostředkovatelé
poskytovat, vyšší požadavky na prokazování odborné způsobilosti a poplatky za prodloužení
povolení investičního zprostředkovatele.167 Nová úprava dále spočívá v povinnosti k povinnému
pojištění, minimalizace možnosti přijímání a předávání pokynů do zahraničí a informační
161
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163
164
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166
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Srov. například článek 4 bod 29, dále článek 29 nebo 34 směrnice MiFID II.
Článek 4 odst. 1 bod 1 směrnice MiFID II.
Článek 4 odst. 1 bod 29 směrnice MiFID II.
Tzn. ve smyslu § 29 - § 30 ZPKT.
Článek 3 odst. 2 směrnice MiFID II.
Článek 3 odst. 2 směrnice MiFID II. Shodně HUSTÁK, Z.a kol. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu. 1.vydání.
Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2012, s. 302. ISBN 978-80-7400-433-9.
TÁBOŘÍK, J. Investiční zprostředkovatelé po novém [online]. 2017. [cit. 2019-04-02]. Dostupné z:
https://www.epravo.cz/top/clanky/investicni-zprostredkovatele-po-novem-106295.html
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povinnosti vůči ČNB.168 Podmínky pro činnost investičního zprostředkovatele se výrazně zpřísnily
a přiblížily se nárokům na obchodníka s cennými papíry. Při zavedení těchto změn došlo
k významnému poklesu počtu investičních zprostředkovatelů, viz graf níže.
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Zdroj: cnb.cz
Institut investičního zprostředkovatele je na tuzemském trhu tradičně populární, o čemž
svědčí uplatnění nepovinné výjimky České republiky. Tato popularita je připisována zejména nižší
regulatorní zátěži a nižším kvalifikačním požadavkům oproti obchodníkovi s cennými papíry.169
Tento důvod se výrazně oslabuje v návaznosti na transpozici směrnice MiFID II, díky které jsou
investiční zprostředkovatelé regulováni mnohem přísněji, nicméně i nadále je regulatorní zátěž
investičního zprostředkovatele ve srovnání s obchodníkem s cennými papíry nižší (srov. například
kapitálové požadavky či požadavky na reportování transakcí). Z toho důvodu se diskutuje, zda
bude tato forma podnikání na kapitálovém trhu pro subjekty zabývajícími se investičními službami
nadále lukrativní a zajímavá. Zvýšené compliance požadavky sice nebudou pravděpodobně
likvidační pro větší, zavedené společnosti, které mají dostatečné zdroje k tomu se nové legislativě
přizpůsobit, ačkoli je pravděpodobné, že vzhledem k postupnému sjednocování regulace
investičního zprostředkovatele a obchodníka s cennými papíry, bude pro tyto subjekty zajímavé
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MY plan. Nové povinnosti pro investiční zprostředkovatele od 3. ledna 2018[online]. 2017. [cit. 2019-04-01].
Dostupné z: https://mujpodnikatelskyplan.cz/nove-povinnosti-pro-investicni-zprostredkovatele-od-3-ledna2018/.
TÁBOŘÍK, J. Investiční zprostředkovatelé po novém [online]. 2017. [cit. 2019-04-02]. Dostupné z:
https://www.epravo.cz/top/clanky/investicni-zprostredkovatele-po-novem-106295.html
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žádat o licenci obchodníka s cennými papíry, a to i s ohledem na rozsáhlá omezení související
s omezením investičních nástrojů, jejichž obchodování mohou zprostředkovávat.170 Tato změna
platformy, prostřednictvím které mohou na kapitálovém trhu působit, je zajímavá vzhledem
k obdobné a sjednocující se míře požadavků na tyto subjekty a vzhledem k regulatorním omezením
(jako škála investičních služeb, komu je možné předávat pokyny atd). Pro „drobné“ investiční
zprostředkovatele může tato změna znamenat, že se z trhu těchto investičních služeb zcela stáhnou,
jelikož nároky na compliance požadavky pro ně budou příliš vysoké.171 Změny regulace jistě
motivovaly neaktivní investiční zprostředkovatele, aby nebyli u ČNB nadále vedeni a lze usuzovat,
že tyto změny do jisté míry sníží atraktivitu investičního zprostředkovatele jakožto jednoho z typů
poskytovatele služeb na kapitálovém trhu. Současný vývoj počtu investičních zprostředkovatelů
dostupných na webových stránkách ČNB toto tvrzení potvrzuje. Domnívám se, že aktuální
množství investičních zprostředkovatelů bude v budoucnu přibližně zachováno, neboť subjekt,
který se pro podnikání v této oblasti nově rozhodne, pravděpodobně zvolí méně omezenou
platformu obchodníka s cennými papíry (i přes vyšší compliance náklady), nicméně již existující
investiční zprostředkovatelé, kteří jsou zavedení a omezení této platformy jim nečinní potíže,
pravděpodobně nebudou motivováni dále zvyšovat svoji regulatorní zátěž.
Subjekty fungující na základě nepovinné výjimky ze směrnice MiFID II, tedy i čeští
investiční zprostředkovatelé, musí některé minimální požadavky této směrnice splňovat alespoň
obdobně, přičemž mezi tyto minimální požadavky patří zejména výkon činnosti vázaný na
povolení, informační povinnosti (jak směrem k zákazníkům, tak ve smyslu získávání informací od
zákazníků), a některé organizační požadavky.172 Podstatné je, jak vyložíme pojem „obdodně.“
Musí investiční zprostředkovatelé dodržovat v tomto rozsahu stejné standardy jako obchodníci
170
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L. SCHEJBAL. Transformace investičního zprostředkovatele na obchodníka s cennými papíry [online]. 2017. [cit.
2019-12-09]. Dostupné z: https://akschejbal.cz/transformace-investicniho-zprostredkovatele-na-obchodnika-scennymi-papiry.
SCHEJBAL, L. Transformace investičního zprostředkovatele na obchodníka s cennými papíry [online]. 2017. [cit.
2019-12-09]. Dostupné z: https://akschejbal.cz/transformace-investicniho-zprostredkovatele-na-obchodnika-scennymi-papiry; ŠINDELÁŘ, J. (Unie společností finančního zprostředkování a poradenství). Investiční
zprostředkovatelé aneb Jak zasáhne externí distribuci MIFID II? [online]. 2017. [cit. 2019-12-09]. Dostupné z:
http://docplayer.cz/113629542-Unie-spolecnosti-financniho-zprostredkovani-a-poradenstvi-investicnizprostredkovatele-aneb-jak-zasahne-externi-distribuci-mifid-ii.html.
Článek 3 odst. 2 směrnice MiFID II. Konkrétně musí být investiční zprostředkovatel podroben alespoň těmto
podmínkám:
a) podmínkám a postupům pro udělení povolení a pro trvalý dohled podle čl. 5 odst. 1 a 3 a článků 7 až 10, 21,
22 a 23 a podle odpovídajících aktů v přenesené pravomoci přijatých Komisí podle článku 89;
b) pravidlům pro výkon podnikatelské činnosti podle čl. 24 odst. 1, 3, 4, 5, 7 a 10 a čl. 25 odst. 2, 5 a 6, a dále
podle článku 29 v případě, kdy vnitrostátní režim těmto osobám umožňuje jmenovat vázané zástupce, a podle
příslušných prováděcích opatření;
c) organizačním požadavkům stanoveným v čl. 16 odst. 3 prvním, šestém a sedmém pododstavci a odst. 6 a 7 a
v odpovídajících aktech v přenesené pravomoci přijatých Komisí podle článku 89.
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s cennými papíry? Aplikují se na ně i prováděcí RTS a ITS ve vztahu k ustanovením, která se
k nim vztahují? Argumentem pro to, aby se na investiční zprostředkovatele sekundární
normotvorba nevztahovala, je skutečnost, vzhledem k rozsáhlosti a detailnosti těchto předpisů, by
pak výjimka ze směrnice MiFID II neměla velký význam. Odlišování obchodníků s cennými
papíry (harmonizovaným institutem) a investičního zprostředkovatele (neharmonizovaným
institutem) by při sbližování jejich právní úpravy postrádalo smysl. Argumentem k opačnému
závěru je, přístup Evropské unie ke stále silnější harmonizaci finančních trhů. I subjekty fungující
na základě výjimky musí splňovat minimální podmínky dané směrnicí MiFID II, a být vázány
i souvisejícími předpisy. Vzhledem k intenzivně harmonizovanému rámci investičních služeb, se
přikláním k názoru druhému. Pokud tedy investiční zprostředkovatelé musí obdobně dodržovat
standardy vymezené MiFID II pro obchodníky s cennými papíry, maiori ad minus by se tato
povinnost měla vztahovat i na prováděcí předpisy k příslušnému ustanovení MiFID II. Lze uzavřít,
že investiční zprostředkovatelé nyní de facto působí jako omezené investiční podniky.
Tuzemské kapitálové trhy jsou oproti jiným členským státům specifické svou tradiční
úpravou investičního zprostředkovatele. V ostatních členských státech fungují kapitálové trhy na
vazbě obchodník s cennými papíry – vázaný zástupce (investment firm – tied agent),173 přičemž
za vázané zástupce má odpovědnost obchodník s cennými papíry. Tento model umožňuje i český
právní řád. Vzhledem k tomu, že na tuzemském trhu „navíc“ působí také investiční
zprostředkovatel, může tuzemský trh pracovat i se složitějšími vzory zastoupení, než pouze ve
vazbě obchodník s cennými papíry – vázaný zástupce.174 Obdobně jako obchodník s cennými
papíry může i investiční zprostředkovatel rozšířit své distribuční kanály pomocí vázaného
zástupce.175 Základní model struktury možných vztahů (vazeb) mezi obchodníkem s cennými
papíry, investičním zprostředkovatelem a vázanými zástupci je znázorněn na následující straně.
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DROBIŠ, Z. Tomáš Golda: ČNB není zastáncem cenové regulace [online]. 2014. [cit. 2019-04-23]. Dostupné z:
https://www.investujeme.cz/tag/tomas-golda/.
Ust. § 32a odst. 3 písm. a) ZPKT.
Ust. § 32a odst. 3. písm. b) ZPKT.
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Zdroj: autor

Platí, že obchodník s cennými papíry i investiční zprostředkovatel může být zastoupen více
vázanými zástupci. Naopak vázaný zástupce zastupuje vždy jednoho obchodníka s cennými papíry
či investičního zprostředkovatele. Investiční zprostředkovatel dále může zastupovat více
obchodníků s cennými papíry. Model struktury vztahů mezi těmito subjekty tedy může být
mnohem komplexnější a komplikovanější než ten, jež je zobrazen výše.
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4 Zásada KYC
Následující kapitoly se budou věnovat zásadě KYC. Pod zkratkou KYC se skrývá anglické
sousloví „know your client,“ popřípadě „know your customer“. Do češtiny jsou tao sousloví
překládána jako „poznej svého klienta,“ popřípadě „poznej svého zákazníka“. Název zásady není
nikde pozitivně právně vymezen a praxe pojmy client (klient) a customer (zákazník) užívá
nahodile, což je patrné zejména v anglickém jazyce, kde není zřejmé, že by v praxi některé z těchto
sousloví převažovalo. Rovněž v českém prostředí je termín užíván v anglickém jazyce, nicméně
pokud je pojem překládán, je preferována varianta „poznej svého klienta“. Směrnice MiFID II
užívá v české jazykové verzi termín zákazník a v anglické verzi client.176 Název diplomové práce
reflektuje jazykovou variantu, která je v praxi častější a zároveň v souladu s terminologií směrnice
MiFID II.
Komise pro cenné papíry považuje KYC za „zavedené pravidlo“.177 Někteří autoři ji
dokonce označují jako základní zásadu práva finančních trhů.178 Původně zásada KYC pochází
z oblasti bankovnictví, kde se projevuje „obzvláště intenzivně,“179 nicméně v současné době je již
reflektována i v dalších finančních sektorech, investiční zprostředkování nevyjímaje. S touto
zásadou je možné se nyní setkat v oboru bankovnictví, pojišťovnictví, poskytování investičních
služeb a dalších. Důvodem pro její zavedení je primárně prevence praní špinavých peněz.180
V současnosti se ale KYC neprojevuje pouze v rovině AML, ale existuje také snaha zajistit určitý
stupeň ochrany investorů a ambice budovat důvěru ve finanční trhy, což je předmětem regulace
MiFID II. Dá se říci, že roviny AML a ZPKT jsou v rámci KYC úzce propojeny a z praktického
hlediska (z pohledu praktického výkonu činnosti poskytovatelů) téměř neoddělitelné. Přesto
z důvodu rozsahu diplomové práce, tato část práce identifikuje aspekty KYC plynoucí ze ZPKT.
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Srov. článek 4 odst. 1, bod 9 směrnice MiFID II.
Komise pro cenné papíry. Posuzování odborné péče (ODBP). [online]. 2004, s. 14. [cit. 2019-12-20]. Dostupné z:
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/dohled-financnitrh/.galleries/legislativni_zakladna/investicni_spolecnosti_investicni_fondy/download/metodika_odbp_2004101
5.pdf.
KYNCL, L. a kol. Poznej svého klienta – základní zásada finančního práva. 1. vydání. Brno: Masarykova
univerzita, 2012. s. 122. ISBN 978-80-210-6085-2.
KYNCL, L. a kol. Poznej svého klienta – základní zásada finančního práva. 1. vydání. Brno: Masarykova
univerzita, 2012. s. 122. ISBN 978-80-210-6085-2.
KYNCL, L. a kol. Poznej svého klienta – základní zásada finančního práva. 1. vydání. Brno: Masarykova
univerzita, 2012. s. 14-15. ISBN 978-80-210-6085-2.
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Ačkoli se o KYC poměrně často hovoří, není tento pojem pozitivně právně definován, ani
mu není věnována přílišná pozornost odborné veřejnosti. Zásada KYC je však považována za
komponent odborné péče, na jejímž základě stojí poskytování investičních služeb.181 Obornou péčí
se přitom rozumí postup lege artis¸ což je dle ZPKT takové jednání při poskytování investičních
služeb, které je kvalifikované, čestné a spravedlivé a v nejlepším zájmu zákazníků.182 Tento
vysoký standard plyne z profesionality poskytovatelů investičních služeb. Jednání lege artis totiž
zahrnuje zejména plnění povinností dle ZPKT ohledně jednání se zákazníky, 183 tedy mimo jiné
při vyhodnocování vhodnosti a přiměřenosti poskytovaných investičních služeb. V oblasti
investičních služeb by měl jejich poskytovatel v souladu s KYC „znát svého běžného zákazníka,
tj. jeho profesionální úroveň, schopnosti a znalosti, i jeho potřeby a vztah k riziku.“.184 V souladu
s charakterem daného zákazníka by mu měl poskytovatel „poskytovat přiměřené a vhodné služby,
a to přiměřenou a vhodnou formou.“.185 S ohledem na nezbytné uplatňování této zásady při
poskytování investičních služeb nepřekvapí, že se k této zásadě vyjadřují i regulátoři nebo
dohledové orgány nad kapitálovými trhy. Například ČNB zásadu KYC popsala jako „povinnost
získání maximálního penza informací o zákazníkovi, včetně informací o jeho odborných
znalostech, ekonomické situaci a investičních záměrech.“.186 Použití spojení „maximální penzum
informací“ se mi však nejeví jako vhodné, jelikož slovo maximální nevystihuje rozsah získávaných
informací od zákazníků, neboť rozsah je dán zákonnými okruhy informací. Nedomnívám se proto,
že je vhodné získávat informace mimo tento rozsah. Je však pravdou, že rozsah vyžadovaných
informací je široký a poskytovatel investičních služeb by měl získat takové penzum informací, aby
relevantní okruhy informací byl schopen správně vyhodnotit.187
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Povinnost obchodníka s cennými papíry jednat s odbornou péčí je zakotvena v § 15 odst. 1, věta první ZPKT, pro
investičního zprostředkovatele platí totéž pravidlo ve spojení s § 32 odst. 6 ZPKT. KYC jako „komponent“
odborné péče označuje např. rozhodnutí ČNB č.j. 2018/74317/570 ze dne 15. června 2018, sp.zn. Sp/2017/16/573,
bod 74.
Ust. § 15 odst. 1, věta druhá ZPKT.
Ust. § 15 odst. 1, věta druhá ZPKT.
Komise pro cenné papíry. Posuzování odborné péče (ODBP) [online]. 2004, s. 14. [cit. 2019-12-20]. Dostupné z:
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/dohled-financnitrh/.galleries/legislativni_zakladna/investicni_spolecnosti_investicni_fondy/download/metodika_odbp_2004101
5.pdf.
Komise pro cenné papíry. Posuzování odborné péče (ODBP) [online]. 2004, s. 14. [cit. 2019-12-20]. Dostupné z:
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/dohled-financnitrh/.galleries/legislativni_zakladna/investicni_spolecnosti_investicni_fondy/download/metodika_odbp_2004101
5.pdf.
Rozhodnutí ČNB č.j. 2018/74317/570 ze dne 15. června 2018, sp.zn. Sp/2017/16/573, bod 74.
Dále je v tomto rozhodnutí investiční profil, který je v rámci KYC získáván popsán jako „podrobný,“ což je
výstižné. Rozhodnutí ČNB č.j. 2018/74317/570 ze dne 15. června 2018, sp.zn. Sp/2017/16/573, bod 80.
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Zásadu KYC tak lze obecně charakterizovat jako jakýsi standard, který nařizuje
poskytovatelům investičních služeb získávat detailní informace o svých zákaznících, jejich cílech
atp.188 Nyní se však dostáváme ke zmíněné neoddělitelnosti AML roviny KYC a roviny této
zásady podle ZPKT. Jako prvotní krok k „poznání“ zákazníka se totiž jeví jeho správná
identifikace. Toto je však aspekt AML regulovaný AML zákonem.189 AML zákon stanoví
poměrně detailní postupy, jak zákazníky dostatečně a jednoznačně identifikovat.190 Na tento první
krok, pak již navazuje bližší zjišťování informací od zákazníka, jako například informace týkající
se jeho finančního zázemí nebo zkušeností v oblasti finančních trhů. V praxi na sebe tyto činnosti
navazují ve velmi krátkém časovém sledu. Pro ilustraci, u obchodníka s cennými papíry BH
Securities a.s. je proces identifikace a vyhodnocení investičního profilu zákazníka na základě
informací od zákazníka uskutečněn do 24 hodin.191 Jak bylo uvedeno výše, za projev KYC je ČNB
jistě považován proces vyhodnocení vhodnosti a přiměřenosti investiční služby zákazníkovi.
Domnívám se, ačkoli toto posouzení bude jádrem KYC v rovině ZPKT, neméně významnou
součástí KYC je kategorizace zákazníků. Tento krok slouží k určení, zda je vůbec potřeba testy
vyhodnocovat a má další důsledky co se týče způsobu jednání se zákazníky.

4.1

K pojmu zákazník
Zákazníkem se rozumí ten, jemuž je poskytována investiční služba.192 ZPKT (v souladu se

směrnicí MiFID II) dále zákazníky člení na dvě skupiny, a to na zákazníky, kteří jsou
profesionální193 a zákazníky, kteří profesionální nejsou.194 Podmnožinou profesionálních
zákazníků je kategorie způsobilá protistrana. Pro kategorizaci zákazníků jsou tedy klíčové pojmy
(1) neprofesionální zákazník (retatil client),195 (2) profesionální zákazník (professional client),196
a (3) způsobilá protistrana (eligible counterparty).197 Tato kategorizace byla zavedena již směrnicí
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Investopedia. Know Your Client (KYC) [online]. 2017. [cit. 2019-12-07]. Dostupné z:
https://www.investopedia.com/terms/k/knowyourclient.asp
Podrobně k identifikaci dle AML zákona viz TVRDÝ, J., A. VAVRUŠKOVÁ. Zákon o některých opatřeních proti
legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. 2. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2018,
s. 44 a násl. ISBN 978-80-7400-688-3.
Srov. hlava I AML zákona. Druhá část AML zákona pojednává o základních povinnostech povinných osob,
přičemž Identifikace a kontrola klienta systematicky řazena na první místo.
Investice.cz. Podcasty BHS [online]. 2019, Epizoda 6 – Markéta Burešová – O regulaci kapitálového trhu. [cit.
2019-12-20]. Dostupné z: https://www.investice.cz/podcast/.
Ust. § 2 odst. 1 písm. a) ZPKT.
Ust. § 2a odst. 1 a 2 ZPKT.
Ust. § 2a odst. 3 ZPKT.
Článek 4 odst. 1 bod 11 směrnice MiFID II.
Článek 4 odst. 1 bod 11 směrnice MiFID II.
Srov. článek 30 směrnice MiFID II.
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MiFID I

198

a tato kategorizace zákazníků je zásadní pro stanovení míry jejich ochrany a tomu

odpovídajícím povinnostem poskytovatele investiční služby.
Neprofesionální zákazník je definován negativně jako „zákazník, který není
profesionální.“.199 Na základě této negativní definice tedy platí, že každý zákazník poskytovatele
investičních služeb, který nesplní kritéria pro to, aby byl považován poskytovatelem investičních
služeb za profesionálního zákazníka, musí být považován za zákazníka neprofesionálního. Je tomu
tak z důvodu, že neprofesionálnímu zákazníkovi je poskytována nejvyšší míra ochrany. Stejná
míra ochrany je však poskytována všem neprofesionálním zákazníkům, nerozlišuje se přitom, zda
jsou spotřebiteli či nikoli.200 Spotřebitele lze přitom charakterizovat jako fyzickou osobu, která
jedná s podnikatelem mimo rámec své podnikatelské činnosti.201 Pokud je tedy neprofesionálním
zákazníkem spotřebitel, nebude to mít vliv na rozsah aplikované úpravy dle ZPKT, ale tento aspekt
se projeví v soukromoprávní rovině202 a v ochraně spotřebitele dle zákona o ochraně
spotřebitele.203 Rámec MiFID II totiž není spotřebitelskou právní úpravou, nýbrž regulací
poskytování investičních služeb, která přiznává zákazníkům různou míru ochrany dle jejich
kategorizace. Zákazník (neprofesionální) je pojem širší nežli pojem spotřebitel a okruh takto
chráněných osob je proto širší. Ochrana dle ZPKT vycházející z MiFID II tak dopadne například
rovněž na situaci, kdy drobný podnikatel bude jednat s poskytovatelem investičních služeb
v úmyslu investovat tržby ze svého podnikání, ačkoli se v takovém vztahu nebude jednat
o spotřebitele.204
ZPKT uvádí dva výčty osob, kterými se rozumí profesionální zákazník. Jedná se jednak
o subjekty taxativně vyjmenované v ustanovení § 2a odst. 1 ZPKT (například o banky, spořitelní
Směrnice MiFID I v anglické verzi užívala pro kategorizaci zákazníků tytéž pojmy, předklad do češtiny se drobně
lišil – namísto profesionální zákazník byl užíván pojem profesionální klient a namísto pojmu neprofesionální
zákazník pojem neprofesionální klient (srov. článek 4 odst. 1 bod 11 a 12 směrnice MiFID I). U způsobilé
protistrany byla terminologie zcela zachována (srov. článek 24 MiFID I).
199
Článek 4 odst. 1 bod 11 směrnice MiFID II, v české úpravě srov. např. § 2a odst. 3 ZPKT.
200
THEISSEN, R. EU Banking Supervision. Haag: Eleven International Publishing, 2013, s. 700. ISBN 978-94-6236106-5.
201
Ust. § 419 Občanského zákoníku stanoví, že: „Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské
činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak
jedná.“. Dle článku 2 odst. 1 kapitoly I směrnice Evropského parlamentu a rady 2011/83/EU je spotřebitelem
„fyzická osoba, která ve smlouvách, na které se vztahuje tato směrnice, jedná za účelem, který nelze považovat za
její obchodní činnost, podnikání, řemeslo nebo povolání.“.
202
Srov. zejména ustanovení týkající se závazků ze smluv uzavíraných se spotřebitelem, tj. část čtvrtá, díl 4 oddíl 1
a 2, konkrétně ustanovení § 1810 - § 1851 Občanského zákoníku včetně zvláštních ustanovení týkající se
finančních služeb.
203
Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
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a úvěrní družstva, obchodníky s cennými papíry, investiční společnosti a fondy, státy nebo
mezinárodní organizace) a dále o právnické osoby založené k podnikaní, „(…) které splňují
alespoň dvě ze tří stanovených kvantitativních kritérií [dle § 2a odst. 2 ZPKT] týkajících se objemu
výše aktiv, čistého ročního obratu a vlastního kapitálu. Vzhledem k úrovni nastavených limitů se
jedná spíše o větší podniky tuzemské nebo zahraniční.“.205
ZPKT však umožňuje, aby se poskytovatel a zákazník dohodli, že daný zákazník bude
považován za neprofesionálního zákazníka, ačkoli defaultně spadá pod definici zákazníka
profesionálního.206 ZPKT proto blíže specifikuje rozsah i formu takové dohody. Stanoví, že
z „dohody musí být zřejmé, jakého obchodu nebo obchodů s investičním nástrojem nebo jaké
investiční služby se týká.“.207 Zároveň ZPKT preferuje písemnou formu dohody, ačkoli připouští
výjimku z formy. V případě, kdy ale není sjednána v písemné formě, na žádost zákazníka je
obchodník s cennými papíry (investiční zprostředkovatel) povinen vydat potvrzení o rozsahu
takové dohody.208 ZPKT také umožňuje, aby poskytovatel investiční služby označil zákazníka,
který splňuje zákonné podmínky kategorie profesionální, jako zákazníka neprofesionálního
z vlastní iniciativy, a to jednoduchým sdělením (bez žádosti).209 Takové sdělení musí, stejně jako
v případě dohody o zařazení zákazníka jako neprofesionálního zákazníka, obsahovat informaci
ohledně obchodu nebo obchodů nebo investiční služby, ve vztahu ke které je takto zákazník
zařazen.210 Vzhledem k tomu, že neprofesionální zákazník je právní úpravou více chráněn,
nevyžaduje se souhlas zákazníka s takovým zařazením.211
Kategorizace může být modifikována také opačným směrem. Jedná se o situaci
profesionálních zákazníků na žádost, kdy za určitých podmínek může být zákazník, který je dle
ZPKT neprofesionální, zařazen do kategorie profesionální zákazník.212 Motivace k tomu stát se
profesionálním zákazníkem, a snížit si tak míru ochrany poskytované ZPKT a MiFID II, bude
pravděpodobně dvojího typu. Kategorizace mezi profesionální zákazníky otevírá dveře
k některým investičním nástrojům, které jsou určeny pouze profesionálním zákazníkům. Druhým
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HUSTÁK, Z. a kol. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu. 1.vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2012,
s. 37. ISBN 978-80-7400-433-9.
Ust. § 2a odst. 3 ZPKT.
Ust. § 2a odst. 3 ZPKT.
HUSTÁK, Z. a kol. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu. 1.vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2012,
s. 39. ISBN 978-80-7400-433-9.
Ust. § 2a odst. 4 ZPKT.
Ust. § 2a odst. 4 ZPKT.
HUSTÁK, Z. a kol. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu. 1.vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2012,
s. 39. ISBN 978-80-7400-433-9.
Ust. § 2b ZPKT.
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důvodem pak bude, že někteří poskytovatelé poskytují investiční služby výhradně profesionálním
zákazníkům.213 Vzhledem k této snížené ochraně, nepostačí pouze písemná žádost zájemce,214 ale
takový zájemce o zařazení mezi profesionální zákazníky, musí splňovat určitá zákonná kritéria.215
Profesionálním zákazníkem na žádost se může stát pouze osoba, která splní alespoň dvě ze tří
podmínek týkající se (1) požadavků na objem a frekvenci jeho předchozího obchodování, (2) výše
jeho majetku a (3) jeho profesionálního působení na finančním trhu.216 Dbá se tedy na to, aby mezi
profesionály byly řazeny pouze osoby, které mají dostatečné odborné zkušenosti a znalosti.
I pokud tato osoba uvedené podmínky naplní, je poskytovatel oprávněn ji jako profesionálního
zákazníka nezařadit, neboť je to právě poskytovatel investičních služeb, kdo nese odpovědnost za
řádné poskytování svých služeb s odbornou péčí. Odmítnutí může být založeno na základě jiných
skutečností, které poskytovatel v souladu se svou odbornou péčí považuje za důležité217, nesmí
být však diskriminační.
Dále také ZPKT operuje s pojmem „způsobilá protistrana“.218 Způsobilá protistrana není
nic jiného než podkategorií profesionálního zákazníka. Institut způsobilé protistrany umožňuje
přehnaně nechránit ty zákazníky, u kterých to není (z různých důvodů) potřeba, jelikož se „má za
to, že tyto osoby jsou odborně natolik zdatné či mají takové postavení na finančním trhu, že mohou
být zcela rovnocennými partnery obchodníka s cennými papíry a umí samy dostatečně hájit své
zájmy.“.219 Tento institut slouží zejména k vyloučení aplikace ustanovení týkajících se jednání se
zákazníky vůči zákazníkům v takto silném postavení. Lze rozlišovat způsobilou protistranu ex lege
a unijní způsobilou protistranu ex lege. Druhá jmenovaná se uplatní pro subjekty, které za
způsobilou protistranu považuje dle národní úpravy jiný členský stát.220 Způsobilou protistranou
ex lege jsou ty uvedené ve výčtu v ustanovení § 2a odst. 1 ZPKT, tedy zejména finanční instituce
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CESR. Consumers‘ Guide to Investing [online]. 2008, s. 5. [cit. 2019-12-06]. Dostupné z:
https://www.esma.europa.eu/search/site/08-003?perpage=20/.
Ust. § 2b odst. 1 písm. a) ZPKT ve spojení s § 2b odst. 2 ZPKT.
Ust. § 2b odst. 1 písm. b) ZPKT.
Konkrétně jsou tyto podmínky obsaženy v § 2b odst. 1. písm. b) ZPKT, jako profesionální může být zařazena
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čtvrtletí v příslušné oblasti finančního trhu obchody s investičním nástrojem, jehož se žádost týká, ve významném
objemu a v průměrném počtu alespoň 10 obchodů za čtvrtletí, b) objem jejího majetku tvořeného peněžními
prostředky a investičními nástroji odpovídá částce alespoň 500 000 EUR, c) vykonávala po dobu nejméně jednoho
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HUSTÁK, Z. a kol. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu. 1.vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2012,
s. 39. ISBN 978-80-7400-433-9.
Ust. § 2d odst. 1 a 2 ZPKT.
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s. 44. ISBN 978-80-7400-433-9.
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jako banky, obchodníci s cennými papíry, pojišťovny a další, dále také stát, nebo mezinárodní
finanční instituce.221
Z výše uvedeného je patrné, že daná kategorizace je odstupňovaná dle zkušeností
s obdobnými investicemi, znalostmi finančních trhů (zejména profesními znalostmi) a také
peněžními prostředky, kterými zákazník disponuje. Čím vyrovnanějším partnerem může zákazník
poskytovateli investičních služeb být, tím více ustupuje důvod jej chránit, což reflektuje také
MiFID II (potažmo ZPKT).222 Nejvíce jsou chráněni neprofesionální (retailoví) zákazníci. Nižší
míra ochrany je poskytována zákazníkům profesionálním, neboť pro ně platí nevyvratitelná
domněnka, že profesionální zákazník „má odborné znalosti a zkušenosti v oblasti investic k tomu,
aby činil vlastní investiční rozhodnutí a vyhodnocoval rizika.“.223 Tato domněnka se pak výrazně
projeví při aplikaci testu vhodnosti a přiměřenosti, kdy odpadá povinnost poskytovatele
investičního zprostředkovatele vyhodnocovat určité okruhy informací týkajících se zákazníka.
Poslední kategorií je způsobilá protistrana, jejíž ochrana je nejmenší, neboť tato podmnožina
profesionálů je schopna se o svou ochranu zasadit sama.224 Ve vztahu k některým investičním
službám poskytovaných způsobilé protistraně (včetně přijímání a předávání pokynů) je například
zcela vyloučena část o pravidlech jednání se zákazníky.225 Z uvedeného rovněž vyplývá, že
kategorizace je prvním krokem k poznání klienta a zároveň se jedná určení, jaký stupeň ochrany a
jaká pravidla jednání musí poskytovatel investičních služeb vůči danému zákazníkovi zabezpečit,
tj. nakolik jej musí skutečně znát.

4.2

Vyhodnocení vhodnosti a přiměřenosti
KYC se v rovině ZPKT projevuje právě při posuzování vhodnosti a přiměřenosti

poskytované investiční služby. Pozitivně právní úprava těchto institutů se nachází v ustanovení
§15h ZPKT a článku 25 odst. 2 směrnice MiFID II,226 které popisuje tzv. test vhodnosti (suitability
test, případně suitability check) a dále v ustanovení §15i ZPKT a článku 25 odst. 3 a 4 směrnice
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Ust. § 2d odst. 1 ZPKT ve spojení s § 2a odst. 1 ZPKT.
THEISSEN, R. EU Banking Supervision. Haag: Eleven International Publishing, 2013, s. 700. ISBN 978-94-6236106-5.
Ust. § 2c ZPKT. K nevyvratitelné domněnce srov. HUSTÁK, Z. a kol. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu.
1.vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2012, s. 225. ISBN 978-80-7400-433-9.
THEISSEN, R. EU Banking Supervision. Haag: Eleven International Publishing, 2013, s. 700. ISBN 978-94-6236106-5.
Ust. § 15-15r ZPKT.
Na unijní úrovni je relevantní také recitál 82 směrnice MiFID II. Další náležitosti jsou stanoveny nařízením PNMiFID II v recitálech 84-87 a článcích 54-55.
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MiFID II,227 které se věnují tzv. testu přiměřenosti (appropriateness test, případně appropriateness
check). Primárním účelem těchto testů je tedy již zmíněná ochrana investora, což značí
i systematické zařazení těchto testů do oddílu směrnice MiFID II věnujícímu se zajištění ochrany
investorů.228 Z jazykového pohledu se dá říci, že oba termíny mají navodit jakýsi „soulad či
pozitivní stav – jedná se zde o soulad či konzistentnost mezi informacemi získanými od zákazníka
a povahou zákazníkem požadované a jemu doporučované investiční služby nebo investičního
nástroje.“.229 Testy vhodnosti a přiměřenosti lze zjednodušeně popsat jako proces, během kterého
jsou získávány informace od zákazníka. Tyto informace jsou zaznamenány a poskytovatel
investičních služeb pomocí získaných informací vyhodnotí, zda je poskytovaná investiční služba
a investiční nástroj pro daného zákazníka vhodná, respektive přiměřená.
Jaký test má být pro konkrétní případ použit závisí na hlavní poskytované investiční službě,
konkrétně na skutečnosti, zda taková investiční služba obsahuje poradenský prvek, či nikoli. 230
Pro investiční služby s poradenským prvkem je užíván test vhodnosti. Má-li tedy být poskytována
investiční služba s poradenským prvkem, okruh zjišťovaných informací od zákazníka bude širší,
neboť tato služba musí být nejen přiměřená, ale přímo vhodná pro zákazníka. To reflektuje i okruh
informací, jenž je potřeba od zákazníka získávat tak, aby tento test mohl být s odbornou péčí
proveden a vyhodnocen. Důsledkem nemožnosti vyhodnocení testu vhodnosti je neposkytnutí
možnosti zprostředkování dané investice, kdežto u testu přiměřenosti je důsledkem „pouze“
poučení o nemožnosti vyhodnotit přiměřenost investice.231 Obdobně je pak řešena i situace, kdy
je test vhodnosti či přiměřenosti vyhodnocen s negativním výsledkem pro klienta, tzn. tak, že pro
něj není příslušná investiční služba vhodná či přiměřená. Tento proces vyhodnocování testu
vhodnosti je označován jako suitability assessment, pro vyhodnocení testu přiměřenosti se užívá
pojem appropriatenes assessment. Lze proto uzavřít, že to, jaký test se má použít, závisí na
investiční službě, která je poskytována. Odlišnosti mezi dvěma testy přitom spočívají v okruhu
informací, které musí poskytovatel investičních služeb od zákazníka vyžadovat a důsledku, který
se pojí s negativním vyhodnocením daného testu.
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Prvním, a zároveň přísnějším co se týče požadavků na jeho vyhodnocení, je test vhodnosti
(suitability test). Uplatní se v situacích, kdy je poskytována hlavní investiční služba investiční
poradenství a obhospodařování majetku zákazníka,232 tedy nikoli v situaci, kdy je poskytováno
pouze přijímání a předávání pokynů, neboť u této hlavní investiční služby poradenský prvek
absentuje. ZPKT vymezuje okruh informací, které je poskytovatel od zákazníka povinen získat
pro vyhodnocení vhodnosti investiční služby a investičního nástroje pro daného zákazníka, jako
informace o (1) odborných znalostech v oblasti investic, (2) zkušenostech v oblasti investic,
(3) finančním zázemí, včetně schopnosti nést ztráty, a (4) investičních cílech, včetně tolerance
k riziku.233 Dále je popsán rozsah těchto informací, přičemž rozsah musí být takový, aby
poskytovateli umožnil vyhodnotit, zda daná investiční služba a investiční nástroj odpovídají těmto
čtyřem vyjmenovaným okruhům informací.234
Test přiměřenosti (appropriateness test) je ve srovnání s testem vhodnosti mírnější. Uplatní
se u všech hlavních investičních služeb s výjimkou investičního poradenství a obhospodařování
majetku zákazníka.235 Při poskytování (pouze) hlavní investiční služby přijímaní a předávání
pokynů, případně při současném poskytování jiné hlavní investiční služby bez poradenského
prvku, je tedy užíván pouze test přiměřenosti. ZPKT vymezuje okruh informací, které je
poskytovatel od zákazníka povinen získat pro vyhodnocení přiměřenosti investiční služby
a investičního nástroje pro daného zákazníka, přičemž se jedná o (1) odborné znalosti v oblasti
investic, a (2) zkušenosti v oblasti investic.236 Tyto okruhy informací jsou rovněž získávány
v případě testu vhodnosti (okruhy se v tomto rozsahu překrývají). Informace musí být získávány
v takovém rozsahu, které poskytovateli umožní vyhodnotit, zda nabízená investiční služba
a investiční nástroj odpovídají odborným znalostem a zkušenostem zákazníka v oblasti investic.237
V případě profesionálních zákazníků se jejich odborné znalosti a zkušenosti presumují.238
Tato domněnka se uplatní u obou testů. Vzhledem k tomu, že se jedná o jediné dva okruhy
získávaných informací, lze dovodit, že v případě profesionálního zákazníka se test přiměřenosti
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vůbec neuplatní, v případě testu vhodnosti postačí zkoumat pouze finanční zázemí a investiční cíle
zákazníka. Dále v případě způsobilé protistrany se test vhodnosti ani test přiměřenosti
poskytované investiční služby neaplikuje, neboť jsou vyloučena ustanovení o pravidlech jednání
se zákazníky dle ZPKT.239 Pro neprofesionálního zákazníka žádné takové výjimky neplatí a test
vhodnosti, respektive přiměřenosti (v závislosti na poskytované investiční službě) je potřeba
provést vždy.

4.2.1 Investiční dotazník
V praxi probíhá získávání informací o zákaznících prostřednictví investičních dotazníků.
Investiční dotazníky bývají často volně dostupné na internetových stránkách poskytovatelů
investičních služeb.240 Jedná se (zpravidla) standardizovaný formulář obsahující sadu otázek
reflektujících okruhy informací, které je poskytovatel investičních služeb povinen od zákazníka
získat. Informace jsou tak získávány strukturovaným způsobem. Investiční dotazníky obsahují
zpravidla uzavřené otázky, u kterých zákazník vybírá z uvedených variant odpovědí. Výjimečně
poskytovatelé užívají otázky otevřené, tedy takové, kde zákazník odpovídá na otázku bez výběru
možností. S ohledem na potřebu zjištění odborných znalostí v oblasti finančních trhů se lze
domnívat, že především otevřené otázky umožní poskytovateli investičních služeb provést řádně
test vhodnosti nebo přiměřenosti. Forma takového dotazníku může být různá, může se jednat
o klasický fyzický formulář, ale také o online dotazník, případně dotazník v rámci mobilní aplikace
či online uživatelského profilu zákazníka.
Pro sestavení vyhovujícího, dostatečně podrobného a správně formulovaného investičního
dotazníku je potřeba se zaobírat tím, jaké informace musí poskytovatel k předmětnému
vyhodnocení posbírat a jaký je účel a smysl těchto informací. Jiná sada otázek je potřeba pro
vyhodnocení vhodnosti a jiná sada otázek je potřeba pro vyhodnocení přiměřenosti, a jelikož se
tyto okruhy částečně překrývají, člení někteří poskytovatelé dotazník na části A a B, přičemž
druhou vyplňují pouze zákazníci, kterým má být poskytována investiční služba s poradenským
prvkem.241 Zpravidla však poskytovatelé užívají dva oddělené dotazníky, jeden pro test vhodnosti
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Ust. § 2d odst. 1 ZPKT.
Např. Patria Finance. Investiční dotazník pro zákazníky [online]. [cit. 2019-12-10]. Dostupné z: https://cdn.patriadirect.cz/Investicni-dotaznik.pdf; Roklen 360. Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými
papíry [online]. [cit. 2019-12-10]. Dostupné z: http://www.financezlin.cz/wcd/download/smlouvy/nove-smlouvyzmena-nazvu/investindotaznkr360.pdf.
Srov. např. investiční dotazník: Patria Finance. Investiční dotazník pro zákazníky [online]. [cit. 2019-12-10].
Dostupné z: https://cdn.patria-direct.cz/Investicni-dotaznik.pdf.
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a druhý pro test přiměřenosti (a zároveň je významná část otázek formulována shodně v obou
dotaznících), případně se vyplňuje pouze investiční dotazník pro vyhodnocení testu vhodnosti
s tím, že se v případě poskytování investiční služby bez poradenského prvku použije pouze jeho
relevantní část. Jak již bylo uvedeno, v případě obou testů jsou získávány informace
o odborných znalostech a zkušenostech v oblasti investic zákazníka a pokud se jedná o vhodnosti,
jsou navíc získávány také informace o finančním zázemí a investičních cílech zákazníka. Tyto
jednotlivé okruhy budou podrobněji rozebrány v následujících podkapitolách v kontextu recentní
rozhodovací praxe ČNB i soft law předpisů ČNB a unijních institucí. Sběr informací od zákazníků
a vyhodnocování tzv. investičního profilu zákazníka je rovněž poměrně častým předmětem
kontrolní a rozhodovací praxe ČNB v rámci sankčních řízení. 242
Co do rozsahu získávaných informací pro provedení obou testů platí, že investiční dotazník
(je-li vhodně sestaven a řádně vyhodnocen) může být samostatně zcela postačujícím zdrojem
informací od zákazníka.243 Poskytovateli není stanovena povinnost ověřovat informace získané od
zákazníka z externích zdrojů, poskytovatel pouze kontroluje, zda získané informace nejsou zjevně
nesprávné či vnitřně rozporné.244 Zároveň se však poskytovatel nemůže spoléhat na hodnotící
soudy zákazníka, například ve formě sdělení „mám dostatečné zkušenosti, eventuálně znalosti
nebo finanční zdroje,“ neboť taková tvrzení jsou subjektivní a zákazníci mají tendence se
přeceňovat.245 V rámci některého sankčního řízení před ČNB se objevil také argument, že
„investiční dotazník není předepsaným a jediným možným způsobem zjišťování informací,“246
přičemž v daném případě obchodník s cennými papíry Conseq Invesment Management, a.s.
jakožto účastník řízení namítal, že ohledně znalostí a zkušeností zákazníka získal relevantní
informace i mimo standardizovaný investiční dotazník. ČNB kontrovala tím, že připouští, že
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V letech 2017-2019 se jednalo o následující rozhodnutí: rozhodnutí ČNB č.j. 2018/140474/570 ze dne 28.
listopadu 2019, sp. zn. Sp/2018/356/573; rozhodnutí ČNB č.j. 2019/73041/570 ze dne 27. června 2019, sp.zn.
Sp/2017/100/573; rozhodnutí ČNB č.j. 2019/19320/570 ze dne 14. února 2019, sp.zn. Sp/2017/264/573;
rozhodnutí ČNB č.j. 2019/14432/570 ze dne 6. února 2019, sp.zn. Sp/2016/162/573; rozhodnutí ČNB č.j.
2018/74317/570 ze dne 15. června 2018, sp.zn. Sp/2017/16/573; rozhodnutí ČNB č.j. 2017/170776/570 ze dne 21.
prosince 2017, sp.zn. Sp/2017/88/573; rozhodnutí ČNB č.j. 2017/163117/570 ze dne 8. prosince 2017, sp.zn.
Sp/2017/56/573; a rozhodnutí ČNB č.j. 2019/82883/570 ze dne 26. července 2017, sp.zn. Sp/2017/362/573.
Srov. článek 53 odst. 3 nařízení PN-MiFID II stanoví, že: „Investiční podnik je oprávněn spolehnout se na
informace poskytnuté jeho zákazníky nebo potenciálními zákazníky, ledaže je mu známo nebo by mu mělo být
známo, že tyto informace jsou zjevně zastaralé, nepřesné či neúplné.“.
ČNB. K testu vhodnosti při poskytování investičních služeb [online]. 2013, s. 5. [cit. 2019-12-20]. Dostupné z:
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/casto-kladenedotazy/.galleries/stanoviska_a_odpovedi/pdf/k_testu_vhodnosti_pri_poskytovani_investicnich_sluzeb.pdf.
ESMA. Obecné pokyny k určitým aspektům požadavků směrnice MiFID ohledně vhodnosti [online]. 2018,
bod 43. [cit. 2019-29-03]. Dostupné z: https://www.esma.europa.eu/document/obecn%C3%A9-pokyny-kur%C4%8Dit%C3%BDm-aspekt%C5%AFm-po%C5%BEadavk%C5%AF-sm%C4%9Brnice-mifidohledn%C4%9B-vhodnosti.
Rozhodnutí ČNB č.j. 2019/14432/570 ze dne 6. února 2019, sp.zn. Sp/2016/162/573, bod 20.
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investiční dotazník nemusí být jediným zdrojem informací o zákazníkovi, avšak „písemné
vyjádření zaměstnanců či jiných osob nemůže konkrétní dokumenty (dotazníky), které jsou
zákazníkem zároveň podepsány (a tedy potvrzeny) nahradit. Pouze takto zaznamenané informace
(nikoli informace, které jsou bez dalšího konstatovány či zaznamenány jednostranně
zaměstnancem a mohou být známy např. pouze jemu) jsou totiž ve vztahu k jejich obsahu
jednoznačně průkazné.“.247 V daném případě obchodník s cennými papíry argumentoval tím, že
dotčený zákazník se stal jeho vázaným zástupcem. Avšak to se stalo více než čtyři měsíce po
vyhodnocení investičního profilu zákazníka a uzavření příslušné smlouvy,248 z toho důvodu
argumentace neobstála. Pokud by však zákazník byl vázaným zástupcem obchodníka s cennými
papíry již v době vyhodnocování jeho investičního profilu, domnívám se, že takový argument by
u ČNB již obstál, ledaže by obchodník s cennými papíry neodborně navázal vázaného zástupce,
který by nesplňovat odborné znalosti a jiné předpoklady pro působení na finančních trzích. Zápis
vázaného zástupce je totiž veřejnou informací dostupnou v základních seznamech ČNB, tudíž se
jedná o jednoznačnou informaci, o které lze učinit záznam. Nabízí se také otázka, zda může
poskytovatel investičních služeb ze své iniciativy brát v potaz i další informace, které mu jsou
známy a které nebyly zákazníkem přímo potvrzeny. Například pokud má takový zákazník
u poskytovatele otevřený jiný účet, zda může poskytovatel vycházet z údajů plynoucích z tohoto
účtu nebo pokud klient chodí na schůzky ve značkovém oblečení a přijíždí luxusním vozem, zda
lze tyto skutečnosti brát v potaz při hodnocení finančního zázemí zákazníka. Domnívám se, že
začlenění těchto informací je možné, avšak za předpokladu, že informace budou objektivní,
podložené a že o nich bude pořízen záznam, který by umožnil rekonstrukci procesu vyhodnocení
testu vhodnosti, případně přiměřenosti. Proto například informace, že zákazník jezdí na schůzky
v luxusním vozidle, bude pouze spekulativní, neboť vůz nemusí být ve vlastnictví zákazníka.
Pokud se na vozidlo poskytovatel však dotáže a zákazník informaci potvrdí (a zaznamená), lze se
na takovou informaci již spoléhat při vyhodnocení finančního zázemí. Na základě stejné logiky se
domnívám, že se rovněž lze spoléhat na informace z jiného účtu téhož zákazníka vedeného
u poskytovatele investičních služeb.
Samotné vyplňování investičního dotazníku může probíhat fyzicky, zpravidla v kanceláři
poskytovatele, kde zákazník investiční dotazník i podepisuje. I pokud vyplňování investičního
dotazníku probíhá online pouze zákazníkem nebo u poskytovatele pouhým zápisem do jeho
interního systému, je stále žádoucí, aby zákazník vyplněný investiční dotazník potvrdil. Jak plyne
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Rozhodnutí ČNB č.j. 2019/14432/570 ze dne 6. února 2019, sp.zn. Sp/2016/162/573, bod 30.
Rozhodnutí ČNB č.j. 2019/14432/570 ze dne 6. února 2019, sp.zn. Sp/2016/162/573, bod 30, pozn. pod čarou 12.
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z bohaté správní praxe ČNB, obsah investičního dotazníku je předmětem kontrol a klíčovým
důkazem o tom, zda poskytovatel provedl vyhodnocení vhodnosti a přiměřenosti řádně. Je proto
na místě i v případě elektronického sběru dat zahrnout podpis či jiný autentizační prvek
zákazníka.249 Rovněž je třeba se vyvarovat nabádání zákazníka k tomu, jak má investiční dotazník
vyplnit, zvláště nenavádět zákazníka k odpovědím, které by učinily jeho profil nepravdivě spíše
dynamický než konzervativní, a byly mu tak nesprávně otevřeny dveře k rizikovějším produktům
(k čemuž může být poskytovatel motivován pro něj plynoucími vyššími zisky z takové investice).
Indikátorem takové manipulace se zákazníkem mohou být změny v jeho odpovědích, tím spíše
takové, které směřují k rizikovějšímu profilu – jako například odchýlení se od původní odpovědi
zákazníka, že nemá žádné zkušenosti s investicemi, k tvrzení, že obchoduje „pravidelně nebo
velmi často v celkovém objemu do 1 mil Kč“.250 Navíc platí, že v případě tvrzení, která jsou vnitřně
rozporná by se s tímto stavem poskytovatel neměl spokojit, a měl by podniknout kroky ke zjištění
skutečného investičního profilu, tj. k vyjasnění těchto rozporů. Otázky v investičním dotazníku by
měli být formulované tak, aby jim zákazníci porozuměli, je vhodné se například vyvarovat příliš
odborné terminologii.251 Právě vnitřně rozporné odpovědi zákazníka mohou indikovat, že otázkám
neporozuměl.
Po sesbírání a informací od zákazníka následuje jejich vyhodnocení. Jedná se o klíčovou
fázi, neboť právě při vyhodnocování investičního profilu zákazníka poskytovatel investičních
služeb zákazníka skutečně poznává. Vyhodnocení informací od zákazníka, v praxi téměř výhradně
získané prostřednictvím investičního dotazníku, musí být zaznamenáno. Pouze „neformální“
vyhodnocení (bez záznamu) jednoznačně není dostatečné.252 Samotné vyhodnocení investičního
dotazníku probíhá zpravidla tak, že k jednotlivým možnostem odpovědí je přiřazeno bodové
ohodnocení.253 Pouhé bodové ohodnocení však nezabraňuje možným rozporům v odpovědích
zákazníka, tedy nezaručuje, že zákazník bude ve svých odpovědích konsistentní. Příkladem
takového stavu je situace, kdy zákazník uváděl investiční horizont 1-3 roky, přičemž zároveň
deklaroval, že je smířen s možností několika měsíčního poklesu hodnoty investice za cenu
potenciálního vyššího zhodnocení v budoucnu, navzdory tomu, že daný investiční horizont není
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MERENDA, D. a A. SOURAL. Investiční dotazník. Obchodněprávní revue. 2017, č. 3, s. 84, pozn. pod čarou 3.
Rozhodnutí ČNB č.j. 2019/14432/570 ze dne 6. února 2019, sp.zn. Sp/2016/162/573, bod 57.
ESMA. Obecné pokyny k určitým aspektům požadavků směrnice MiFID ohledně vhodnosti [online]. 2018, bod
24-25. [cit. 2019-29-03]. Dostupné z: https://www.esma.europa.eu/document/obecn%C3%A9-pokyny-kur%C4%8Dit%C3%BDm-aspekt%C5%AFm-po%C5%BEadavk%C5%AF-sm%C4%9Brnice-mifidohledn%C4%9B-vhodnosti.
Srov. rozhodnutí ČNB č.j. 2019/73041/570 ze dne 27. června 2019, sp.zn. Sp/2017/100/573, bod 52 a 55.
Přiřazování bodů k odpovědím a jejich spojitost s investičním profilem zákazníkem je hezky patrné z rozhodnutí
ČNB č.j. 2019/82883/570 ze dne 26. července 2017, sp.zn. Sp/2017/362/573, bod 79 a pozn. pod čarou 6-9.
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pro takovou strategii odpovídající.254 Dle získaných bodů je pak zákazník přiřazen zpravidla do
skupiny, která charakterizuje zákazníky s obdobným investičním profilem (např. A, B, C, D;
konzervativní, vyvážený, růstový, dynamický;255 nebo velmi opatrný, opatrný, odvážný, velmi
odvážný256). Poskytovatelé by měli pečlivě zvážit, jaké otázky budou do hodnocení zákazníka
vstupovat a také kolik bodů jednotlivým odpovědím přiřadí. V nedávné době ČNB
u Raiffeisenbank a.s. zjistila při své dohledové činnosti několik pochybení, přičemž jedno z nich
spočívalo právě v chybně nastaveném systému vyhodnocení investičních dotazníků.257 Bodové
ohodnocení odpovědí v investičním dotazníku neumožňovala správně a řádně vyhodnotit
investiční profil zákazníka, neboť investiční dotazník zahrnoval i samotné produkty penzijního
připojištění a životního pojištění, které byly hodnoceny jako druh investičního nástroje.
K vyhodnocení „stupně přiměřenosti 3 (10-17 bodů),“ tj. profil zákazníka se zkušenostmi
a znalostmi na vysoké úrovní, kterému mohou být nabízeny i rizikové produkty při tomto systému
postačovalo, aby zákazník více než 8 let investoval (tzn. 6 bodů v hodnocení) pravidelně (tzn. 2
body v hodnocení) do penzijního produktu (tzn. 2 nebo 4 body v hodnocení).258 ČNB tento způsob
vyhodnocení označila za „zcela nesprávný a vedoucí k chybným závěrům o rizikovém profilu
klienta.“.259
Vzhledem k tomu, že investiční dotazník při získávání informací od zákazníku zcela
zásadní (možná až nepostradatelný) a velmi frekventovaný nástroj, existují tendence tento způsob
získávání informací unifikovat. Tomu odpovídá nedávný počin Ministerstva financí, které
připravilo konzultační materiál, jehož tématem je mimo jiné standardizace investičních dotazníků
a v příloze 1 je obsažen návrh standardizovaného investičního dotazníku.260 Vzhledem
k neustálému sjednocování regulace investičních služeb v členských státech, lze jistě očekávat
obdobný počin na evropské úrovni, pravděpodobně vydaný ESMA, případně EBA.
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Rozsudek Městského soudu ze dne 1. dubna 2019, sp. zn 40 T 8/2018, bod 31 a 75.
Komerční banka. Investiční dotazník KB PS [online]. 2012. [cit. 2019-12-20]. Dostupné z:
https://www.porovnej24.cz/uploads/files_old/2382.pdf
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Rozhodnutí ČNB č.j. 2019/82883/570 ze dne 26. července 2017, sp.zn. Sp/2017/362/573, výrok A, část I, bod (iii).
Rozhodnutí ČNB č.j. 2019/82883/570 ze dne 26. července 2017, sp.zn. Sp/2017/362/573, bod 79.
Rozhodnutí ČNB č.j. 2019/82883/570 ze dne 26. července 2017, sp.zn. Sp/2017/362/573, bod 80. Srov. dále
bod 87 téhož rozhodnutí.
Ministervo financí. Veřejná konzultace – Plánovaná legislativní opatření plynoucí z Koncepce rozvoje
kapitálového trhu v České republice 2019-2023 [online]. 2019 [cit. 2019-12-20]. Dostupné z:
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Okruhy informací vyžadovaných od zákazníků byly dříve upraveny, respektive upřesněny
prováděcí vyhláškou ČNB.261 Jednalo se o přehledný právní předpis, který vždy ke každému
okruhu informací stanovil minimální údaje, které je potřeba od zákazníka k vyhodnocení získat.262
Tato vyhláška však 3. ledna 2018 pozbyla účinnosti, neboť byla nahrazena prováděcím nařízením
PN-MiFID II. Toto nařízení již tolik přehledné není, navíc neobsahuje zdaleka všechny údaje tak
jako dřívější vyhláška ČNB. Je však potřeba brát v potaz, že i předmětná vyhláška byla v souladu
s právním rámcem MiFID II a že byla zrušena z důvodu, aby z velké části pouze neduplikovala
přímo aplikovatelné nařízení.263 Nadto ČNB uvedla, že okruh povinně získávaných informací byl
zachován,264 a nejedná se tak o významnou materiální změnu. Z těchto důvodů se domnívám, že
dřívější vyhláška ČNB je i nadále důležitým interpretačním vodítkem pro vyhodnocení, jaké
konkrétní informace by měl poskytovatel investičních služeb od svých zákazníků získávat, ačkoli
není účinným obecně závazným právním předpisem.265

4.2.1.1 Odborné znalosti
Dle dřívější vyhlášky ČNB se odbornými znalostmi v oblasti investic rozumí zejména
údaje o znalosti služeb, investičních nástrojů a obchodů.266 Nejčastěji se opakující problém v této
oblasti jsou otázky, které se zakládají pouze na sebehodnocení zákazníka ve spojení s obecně
položenými otázkami, jako například v případě investičního dotazníku, kdy měl zákazník vybrat,
zda zná „obecné parametry“ nebo „detailní parametry“ nabízených produktů, bez bližšího
vysvětlení.267 Typicky nesprávná formulace odpovědí na znalosti zákazníků obsahuje subjektivní
odpovědi ve smyslu „a) nemám žádné znalosti, b) mám dostatečné znalosti, a c) mám profesionální
znalosti“.268 Otázka směřující na znalost několika pojmů (jednalo se o pojmy short selling, pákový
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Vyhláška ČNB č. 303/2010 Sb., o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb.
Ust. § 27 vyhlášky ČNB č. 303/2010 Sb., o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních
služeb.
Rozhodnutí ČNB č.j. 2018/140474/570 ze dne 28. listopadu 2019, sp. zn. Sp/2018/356/573, bod 10, pozn. pod
čarou 8, včetně pozn. pod čarou 29.
Srov. rozhodnutí ČNB č.j. 2019/14432/570 ze dne 6. února 2019, sp.zn. Sp/2016/162/573, bod 42 a rozhodnutí
ČNB č.j. 2018/74317/570 ze dne 15. června 2018, sp.zn. Sp/2017/16/573, bod 82.
Případně je možné uvažovat o tom, že pravidla o získávání informací od zákazníků se staly pramenem práva
prostřednictvím rozhodovací praxe ČNB, která je aplikuje.
Ust. § 27 odst. 1 písm. a) vyhlášky ČNB č. 303/2010 Sb., o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování
investičních služeb.
Rozhodnutí ČNB č.j. 2018/140474/570 ze dne 28. listopadu 2019, sp. zn. Sp/2018/356/573, bod 18.
Rozhodnutí ČNB č.j. 2019/82883/570 ze dne 26. července 2017, sp.zn. Sp/2017/362/573, bod 18-19
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efekt, obchodování za použití margin) formulovaná jednou větou bez možnosti odlišit, že zákazník
zná a rozumí pouze některým těmto pojmům, je také nesprávná.269
Nevyhovující je také obecná formulace mířící souhrnně na znalosti a zkušenosti zákazníka
jako například „Jak hodnotíte své zkušenosti a znalosti v oblasti investic?“270 Opět se
v předmětném případě jednalo o jedinou otázku vztahující se ke znalostem zákazníka. ČNB nebyla
spokojena ani s vágními a obecnými možnostmi odpovědí, kdy například střední varianta
odpovědi byla formulována takto: „Dostatečné, oblast investic aktivně sleduji již delší dobu
a uvědomuji si rizika s nimi spojená. Mám zároveň více než rok zkušenosti s investováním do
investičních nástrojů“.271 Z dané odpovědi lze vyvodit pouze omezené závěry ohledně délky
zkušeností zákazníka, avšak o jeho znalostech taková odpověď nic nevypovídá. Nejsou zde
adresovány znalosti konkrétních investičních služeb a investičních nástrojů ani souvisejících rizik.
V této souvislosti se jedná pouze o již zmíněné sebehodnotící soudy, které nejsou relevantní
informací pro vyhodnocení předmětných testů. Případné vzdělání a (dřívější) povolání zákazníka
v oblasti investičních služeb není takto položenou otázkou adresováno vůbec.272
Ačkoli by se poskytovatel neměl spoléhat na pouhé sebehodnotící soudy zákazníka,273
v praxi se takové dotazníky stále vyskytují, viz například dotazník společnosti Roklen 360 a.s,
která sice otázku na znalosti člení dle jednotlivých druhů investičních nástrojů (což se správné),
ale zákazník vybírá, zda má znalosti žádné, základní, dostatečné či expertní.274 V dotazníku navíc
není vysvětleno, co se těmito úrovněmi rozumí. Sebehodnotící otázky však nejsou zcela
zapovězeny, ale nesmí být jediným zdrojem informací ohledně znalostí zákazníka. V případě
tohoto zmíněného dotazníku jsou sice uvedeny rovněž další znalostní otázky (konkrétně na margin
trading, podstatu pákového efektu a short sales) nicméně možné odpovědi jsou pouze
„a) nerozumím, ale nebude při mém investování použit, b) byl mi vysvětlen obchodníkem, a
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Rozhodnutí ČNB č.j. 2019/82883/570 ze dne 26. července 2017, sp.zn. Sp/2017/362/573, bod 23-24. Nadto
i v tomto případě se v možnostech odpovědí omezil pouze na subjektivní hodnotové soudy.
Rozhodnutí ČNB č.j. 2019/14432/570 ze dne 6. února 2019, sp.zn. Sp/2016/162/573, bod 72.
Rozhodnutí ČNB č.j. 2019/14432/570 ze dne 6. února 2019, sp.zn. Sp/2016/162/573, bod 72.
Rozhodnutí ČNB č.j. 2019/14432/570 ze dne 6. února 2019, sp.zn. Sp/2016/162/573, bod 72.
Srov. rozhodnutí ČNB č.j. 2018/140474/570 ze dne 28. listopadu 2019, sp. zn. Sp/2018/356/573, bod 18; ESMA.
Obecné pokyny k určitým aspektům požadavků směrnice MiFID ohledně vhodnosti [online]. 2018, bod 41 a 43.
[cit.
2019-29-03].
Dostupné
z:
https://www.esma.europa.eu/document/obecn%C3%A9-pokyny-kur%C4%8Dit%C3%BDm-aspekt%C5%AFm-po%C5%BEadavk%C5%AF-sm%C4%9Brnice-mifidohledn%C4%9B-vhodnosti.
Roklen 360. Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry [online]. [cit. 2019-12-10].
Dostupné
z:
http://www.financezlin.cz/wcd/download/smlouvy/nove-smlouvy-zmenanazvu/investindotaznkr360.pdf.
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c) dostatečně rozumím“,275 tedy i v tomto případě poskytovatel neověřuje skutečné znalosti
zákazníka a nesprávně spoléhá na jeho hodnotový soud.
Jako zjevně nedostačující označila ČNB také otázku na znalosti investičních nástrojů, která
zněla: „Čím je charakteristická akcie?“.276 V daném investičním dotazníku na znalosti
investičních nástrojů mířila pouze tato jediná otázka, která se obecně ptala na jediný investiční
nástroj, tudíž z odpovědi nelze učinit závěr, jaké druhy investičních nástrojů zákazník zná
a případně zda zná specifika s nimi spojená a ví, jak s nimi lze obchodovat.277 V předmětném
rozhodnutí sice nejsou uvedeny možnosti odpovědí, je však pravděpodobné, že tato otázka alespoň
opravdu směřuje k objektivnímu zjištění znalostí zákazníka, ačkoli takto sama o sobě je
nedostačující.
Nejednou se pochybení poskytovatelů týkalo dotazu na vzdělání zákazníka. Takovým
příkladem je i otázka na vzdělání s možnostmi odpovědí: a) vysokoškolské, b) středoškolské,
c) základní, jelikož taková odpověď neříká nic o vzdělání zákazníka v souvislosti
s investováním.278 Například u vysokoškolsky vzdělaného učitele angličtiny jistě nelze
předpokládat, že byl vzděláván v oblasti investičních nástrojů a služeb, tudíž jeho vzdělání
humanitního směru nemůže být v hodnocení vhodnosti či přiměřenosti zahrnuto. Rovněž není
vyhovující otázka na znalosti, kde je nabízena odpověď, že zákazník má „vzdělání ekonomického
směru“, neboť ani to nutně neznamená, že se vzdělání vztahuje k obchodování s investičními
nástroji.279 Vzhledem k této výtce se ČNB jako vhodnější jeví například formulace odpovědi
„Získal jsem vysokoškolské vzdělání v oboru, který souvisí s obchodováním s investičními
nástroji.“,280 z které je jednak jednoznačný stupeň dosaženého vzdělání, ale také přímý vztah
k investování.
Ačkoli je výčet údajů, které se mají v souvislosti s odbornými zkušenostmi v oblasti
investic získávat, demonstrativní, ČNB při své dohledové činnosti v žádném ze zkoumaných
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Roklen 360. Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry [online]. [cit. 2019-12-10].
Dostupné
z:
http://www.financezlin.cz/wcd/download/smlouvy/nove-smlouvy-zmenanazvu/investindotaznkr360.pdf.
Rozhodnutí ČNB č.j. 2017/163117/570 ze dne 8. prosince 2017, sp.zn. Sp/2017/56/573, bod 32.
Rozhodnutí ČNB č.j. 2017/163117/570 ze dne 8. prosince 2017, sp.zn. Sp/2017/56/573, bod 32.
Rozhodnutí ČNB č.j. 2017/170776/570 ze dne 21. prosince 2017, sp.zn. Sp/2017/88/573, bod 34.
Rozhodnutí ČNB č.j. 2018/140474/570 ze dne 28. listopadu 2019, sp. zn. Sp/2018/356/573, bod 16.
Roklen 360. Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry [online]. [cit. 2019-12-10].
Dostupné
z:
http://www.financezlin.cz/wcd/download/smlouvy/nove-smlouvy-zmenanazvu/investindotaznkr360.pdf.
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rozhodnutí nešla nad rámec tohoto výčtu, z čehož lze usuzovat, že si ČNB pouze chtěla ponechat
možnost výčet rozšířit, ale de facto s ním dosud pracuje jako s výčtem taxativním.

4.2.1.2 Odborné zkušenosti
Dřívější vyhláška ČNB příkladmo konkretizovala odborné zkušenosti zákazníka v oblasti
investic tak, že se jedná zejména o údaje „o délce, frekvenci, rozsahu a povaze obchodování.“.281
Aktuálně je toto upřesnění vymezeno v PN-MiFID II jako „povaha, objem a frekvence obchodů
s finančními nástroji, které zákazník provádí, a doba, po kterou jsou prováděny.“.282 V daném
rozhodnutí ČNB byl investiční zprostředkovatel OK KLIENT a.s. sankcionován (mimo jiné) za
to, že od zákazníků nezjišťoval informace o jejich předchozích zkušenostech v oblasti investic
týkající se (1) frekvence obchodování,283 a (2) rozsahu obchodování.284 Pochybení ohledně
rozsahu obchodování bylo spatřeno v této formulaci otázky v investičním dotazníku: „Jaké
prostředky jste (celkem) investoval do investičních nástrojů v posledních 5ti letech?, kdy v některé
variantě dotazníku absentovala možnost uvedení investované částky.285 Mnozí klienti pouze
označovali investiční nástroje,286 se kterými měli zkušenost, nicméně již nedoplnili, celkové výše
investic. Druhé pochybení v oblasti investičních služeb se týkalo údaje o frekvenci (četnosti)
obchodování, jinými slovy, jednalo se o zjištění skutečnosti, jak často zákazníci v minulosti
(s konkrétními investičními nástroji a v jakém rozsahu) obchodovali. Již v průběhu správního
řízení před ČNB investiční zprostředkovatel vypracoval a začal systematicky užívat novou verzi
investičního dotazníku, která ke spokojenosti ČNB odstranila vytýkané nedostatky.287 Pro
ilustraci, investiční dotazník byl investičním zprostředkovatelem upraven následovně.
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Ust. § 27 odst. 1 písm. c) vyhlášky ČNB č. 330/2010 Sb., o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování
investičních služeb.
Článek 55 odst. 1 písm. b) nařízení PN-MiFID II
Jednalo se celkem o 26 zjištěných případů.
Jednalo se celkem o 11 zjištěných případů.
Rozhodnutí ČNB č.j. 2018/74317/570 ze dne 15. června 2018, sp.zn. Sp/2017/16/573, bod 38.
V odpovědích se vyskytovaly dluhopisy, investiční fondy, akcie, směnky.
Rozhodnutí ČNB č.j. 2018/74317/570 ze dne 15. června 2018, sp.zn. Sp/2017/16/573, bod 71.
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S jakými nástroji

Délka zkušenosti

Objem investice

Žádné

Žádné

0 Kč

Investiční fondy

Do 3 let

Do 100 000 Kč

Akcie / ETF

3-5 let

Do 500 000 Kč

Dluhopisy / směnky

5 a více let

Nad 500 000 Kč

máte zkušenost?

Frekvence
investování
Žádná
Prav. měsíční
investice
Jedn. obchody ročně
Jedn. 4 a více
obchodů ročně

Zdroj: autor, dle dat z rozhodnutí ČNB č.j. 2018/74317/570, bod 66
Pouze přibližná informace o frekvenci, velmi obecná informace o povaze a nevyžadování
informace o rozsahu předchozího obchodování zákazníka, byly předmětem výtek ve správním
řízení vedenému proti Raiffeisenbank a.s.288 Co se týče frekvence obchodování, ČNB vyjádřila
potřebu toto kritérium hodnotit ve vztahu ke konkrétními investičnímu nástroji.289 Otázka
vztahující se k povaze obchodování umožňovala vybrat zákazníkovi investiční nástroje, se kterými
má zkušenost, ale žádné bližší informace k povaze obchodování nebyly poskytovatelem získávány
(ČNB jako příklad takové konkretizace strategie buy-and-hold nebo intra-day obchodování).290
V jiném rozhodnutí ČNB komentovala opatření k nápravě přijaté investičním zprostředkovatelem
KAPITOL pojišťovací a finanční poradenství, a.s., které rovněž spočívalo v úpravě investičního
dotazníku.291 ČNB zde apelovala na skutečnost, že při vyplnění zkušeností s investováním
nepostačuje uvést pouze rozsah (objem) investice a investiční nástroj, se kterým bylo
obchodováno, ale zdůrazňuje potřebu uvedení časového horizontu, kdy investice proběhla. Pro
úplnost doplním, že tyto v rámci tohoto okruhu informací je rovněž třeba získat údaj o frekvenci
obchodování. Stejně jako v případě odborných znalostí, i v případě odborných zkušeností v oblasti
investic se v rozhodovací praxi ČNB za poslední tři roky neobjevilo rozhodnutí, které by
demonstrativní výčet údajů dle vyhlášky rozšířilo.
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Rozhodnutí ČNB č.j. 2019/82883/570 ze dne 26. července 2017, sp.zn. Sp/2017/362/573, bod 46, 48, 49.
Rozhodnutí ČNB č.j. 2019/82883/570 ze dne 26. července 2017, sp.zn. Sp/2017/362/573, bod 46.
Rozhodnutí ČNB č.j. 2019/82883/570 ze dne 26. července 2017, sp.zn. Sp/2017/362/573, bod 48.
Rozhodnutí ČNB č.j. 2017/163117/570 ze dne 8. prosince 2017, sp.zn. Sp/2017/56/573, bod 32.
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4.2.1.3 Finanční zázemí
Při aplikaci testu vhodnosti se navíc uplatní další okruh informací, jímž jsou mimo jiné
informace o finančním zázemí zákazníka. Dle ZPKT zahrnuje tento okruh rovněž informaci
o schopnosti zákazníka nést ztráty.292 Obsahem těchto informací jsou přinejmenším údaje
o (1) zdroji a výši pravidelných příjmů, (2) výši majetku včetně likvidních aktiv, investic
a nemovitostí, a (3) finančních závazcích plněných v pravidelných splátkách, a to v rozsahu
přiměřené poskytované investiční službě.293 PN-MiFID II o finančním zázemí zákazníka referuje
jako o finanční situaci zákazníka a upřesňuje rozsah potřebných informací tak, že pokud to je
vhodné obsahují informace získávané od zákazníka „…údaje o zdroji a výši jeho pravidelných
příjmů, jeho aktiv, včetně likvidních aktiv, investic a nemovitostí, a o jeho pravidelných finančních
závazcích.“.294
Na tyto údaje zaměřuje ČNB také kontroly prováděné v této oblasti, kdy například vytýkala
úplnou absenci údaje o výši pravidelných příjmů zákazníků a výše majetku.295 ČNB se věnovala
také formulacím investičního dotazníku, které byly nedostatečné. V jednom konkrétním případě
byl jediný dotaz na finanční zázemí zákazníka formulován následovně: „Jaká je výše vašeho
majetku ve vztahu k zamýšlené investici (resp. Příjmů k pravidelné investici)?“, přičemž nabízeny
byly následující varianty odpovědí: a) „Jedná se o většinu (více než 70 %) hodnoty mého majetku
(resp. většinovou část mého příjmu), b) „Jedná se o významnou ne však rozhodující část (20-70 %)
mého majetku (resp. část příjmu)“, c) „Jedná se o nevýznamnou část hodnoty mého majetku (méně
než 20 %) (resp. malou část příjmu)“.296 ČNB takový stav vyhodnotila jako nevyhovující, obecně
postavené dotazy a nabízené alternativy odpovědí týkající se finančního zázemí zákazníka,
neumožnili získat informaci o výši majetku zákazníka, ani jejich pravidelně splácených finančních
závazků. Z toho nelze s odpovídající mírou jistoty a určitosti získat relevantní informace od
zákazníků, ani je následně řádně a objektivně vyhodnotit.297
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Ust. § 15h odst. 1 písm. c) ZPKT.
Ust. § 27 odst. 2 vyhlášky ČNB č. 303/2010 Sb., o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování
investičních služeb. HUSTÁK, Z. a kol. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu. 1.vydání. Praha: Nakladatelství
C. H. Beck, 2012, s. 223. ISBN 978-80-7400-433-9.
Článek 54 odst. 4 nařízení PN-MiFID II.
Rozhodnutí ČNB č.j. 2019/14432/570 ze dne 6. února 2019, sp.zn. Sp/2016/162/573, bod 36, 37 a 38.
Rozhodnutí ČNB č.j. 2019/14432/570 ze dne 6. února 2019, sp.zn. Sp/2016/162/573, bod 35, pozn. pod čarou
č. 17.
Srov. rozhodnutí ČNB č.j. 2019/14432/570 ze dne 6. února 2019, sp.zn. Sp/2016/162/573, bod 42 a rozhodnutí
ČNB č.j. 2018/74317/570 ze dne 15. června 2018, sp.zn. Sp/2017/16/573, bod 82.
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ČNB nebyla také spokojena s otázkou na skladbu majetku zákazníka, která nabízela tyto
možnosti odpovědí: „ a) nedisponuji žádným majetkem (úsporami) v hodnotě vyšší než 1 mil CZK,
b) pouze z likvidních prostředků (hotovost, účty v bance), c) také z finančních investic (fondy,
cenné papíry) nebo nemovitosti (byt, dům, pozemek), d) disponuji majetkem (úsporami) v hodnotě
vyšší než 15 mil CZK“.298 V těchto možnostech absentuje možná výše majetku v rozmezí 1 až 15
mil Kč a nelze ani přiřadit ke jednotlivým druhům majetku jeho výši.299 Je vhodné dodat, že ačkoli
může mít poskytovatel vhodně nastavený investiční dotazník, je nutné, aby byl konzistentně
vyplňován a uchován. Existují případy, kdy poskytovatel neměl investiční dotazníky k dispozici,
ačkoli je vyhodnocoval, nebo případy, kdy nebo část investičního dotazníku vyplněna.300
Součástí posuzování finančního zázemí zákazníka je posouzení jeho schopnosti nést ztráty,
získávání tohoto údaje bude zmíněno v následující podkapitole společně s údajem o toleranci
zákazníka k riziku, neboť tyto pojmy jsou značně propojeny.

4.2.1.4 Investiční cíle
Informace o investičních cílech zákazníka dle ZPKT i nařízení PN-MiFID II zahrnuje údaj
o toleranci zákazníka k riziku.301 Nařízení PN-MiFID II rovněž zdůrazňuje, že výsledek
vyhodnocení musí být takový, aby zákazník dokázal finančně unést související investiční rizika
odpovídající jeho investičním cílům.302 Požadavky na zjišťování informací od zákazníků ohledně
jejich investičních cílů dále upřesňuje dřívější vyhláška ČNB jako údaje o (1) době, po kterou
hodlá zákazník investiční nástroje držet, (2) toleranci a preferencích ve vztahu k rizikům,
a (3) účelu investice.303
V rámci sankčního řízení vedeného proti PRIVATE CONSULTING GROUP, s.r.o. byla
řešena tato otázka: „Jste přípraven také na možnost poklesu hodnoty vaší investice?“ „a) určitě
ne, b) ano, akceptuji krátkodobý a mírný pokles, c) ano jsem si vědom i možnosti výrazného
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Rozhodnutí ČNB č.j. 2017/170776/570 ze dne 21. prosince 2017, sp.zn. Sp/2017/88/573, bod 35.
Rozhodnutí ČNB č.j. 2017/170776/570 ze dne 21. prosince 2017, sp.zn. Sp/2017/88/573, bod 35.
Srov. rozhodnutí ČNB č.j. 2018/140474/570 ze dne 28. listopadu 2019, sp. zn. Sp/2018/356/573, bod 17, dle
kterého plyne, že některé investiční dotazníky nebyly poskytovalem dodány ke kontrole a u jiných nebyla vyplněna
část týkající se finančního zázemí zákazníka (poskytovatel zjišťoval v rámci jiného dokumentu údaj o finanční
rezervě, což není samo o sobě dostačující k vyhodnocení).
Ust. § 15h odst. 1 písm. d) ZPKT, článek 54 odst. 2 písm. a) nařízení PN-MiFID II.
Článek 54 odst. 2 písm. b) nařízení PN-MiFID II.
Ust. § 27 odst. 3 vyhlášky ČNB č. 303/2010 Sb., o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování
investičních služeb.
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poklesu“.304 Hlavní výtka této formulace spočívá ve skutečnosti, že žádná odpověď nereflektuje
možnou ztrátu celé investice.305 Naopak údaj o schopnosti nést ztráty může být získáván pomocí
grafu.306

Zdroj: conseq.cz [online]307
Žádné jiné rozhodnutí ČNB vydané v letech 2017–2019 se nevěnovalo získávání informací
nebo vyhodnocování informací o investičních cílech zákazníka. Dále ČNB uvedla, že poskytovatel
musí vyhodnocovat, zda poskytované investiční služby „(…) odpovídají vždy bezezbytku nejen
investičním cílům zákazníků, ale i finančnímu zázemí zákazníků a jejich odborným znalostem
a zkušenostem.“.308 Na základě těchto skutečností usuzuji, že získávání informací o investičních
cílech zákazníků není v praxi problematické. Na rozdíl od zbývajících kategorií informací nemusí
být investiční cíle (v krátkém časovém horizontu) nezměnitelné, dá se o nich diskutovat. Navíc
oproti informacím o finančním zázemí se zpravidla nejedná o informace pro zákazníka citlivé.
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Rozhodnutí ČNB č.j. 2017/170776/570 ze dne 21. prosince 2017, sp.zn. Sp/2017/88/573, bod 36.
Rozhodnutí ČNB č.j. 2017/170776/570 ze dne 21. prosince 2017, sp.zn. Sp/2017/88/573, bod 36.
ESMA. Obecné pokyny k určitým aspektům požadavků směrnice MiFID ohledně vhodnosti [online]. 2018, bod
46-47. [cit. 2019-29-03]. Dostupné z: https://www.esma.europa.eu/document/obecn%C3%A9-pokyny-kur%C4%8Dit%C3%BDm-aspekt%C5%AFm-po%C5%BEadavk%C5%AF-sm%C4%9Brnice-mifidohledn%C4%9B-vhodnosti.
Dostupné
z:
https://www.conseq.cz/getmedia/26a068ee-8419-464c-a1d3-abf6d5d99b8f/IDvCT-FKvI1809_AML-1801_tofill_2.pdf.aspx?ext=.pdf.
Rozhodnutí ČNB č.j. 2019/14432/570 ze dne 6. února 2019, sp.zn. Sp/2016/162/573, bod 42.
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4.3

Odpovědnost za vyhodnocení vhodnosti či přiměřenosti
Jak bylo nastíněno v kapitole 3.2, investiční zprostředkovatelé a obchodníci s cennými

papíry jsou úzce propojeni. Za nejrozšířenější model distribuce je považována spolupráce
obchodníka s cennými papíry „s několika, případně i několika desítkami investičních
zprostředkovatelů“.309 Investiční zprostředkovatelé fungují z velké části jako zprostředkovatelé
uzavření smlouvy mezi zákazníkem a obchodníkem s cennými papíry.310 Zapojení investičního
zprostředkovatele je proto oblíbená forma rozšíření distribučních kanálů obchodníka s cennými
papíry.
Důvodem popularity takového uspořádání může být ekonomická efektivita, ale ve srovnání
se spoluprací s vázaným zástupcem také určité omezení rizika z pohledu obchodníka s cennými
papíry.311 Vázaný zástupce totiž jedná jménem zastoupeného (tj. zde jménem obchodníka
s cennými papíry) a na jeho odpovědnost.312 V případě investičního zprostředkovatele situace není
takto jasná, a z toho důvodu jí bude věnována tato kapitola. Dle pozitivní úpravy je investiční
zprostředkovatel sice samostatným zprostředkovatelem jednající svým jménem a na svou
odpovědnost,313 nicméně v důsledku skutečnosti, že obchodníci s cennými papíry a investiční
zprostředkovatelé úzce spolupracují a že jejich obchodní vztah má zprostředkovatelský charakter,
nejsou otázky odpovědnosti v případě poskytnutí nevhodné či nepřiměřené investiční služby
jednoznačné.
Spolupráce mezi obchodníky s cennými papíry a investičními zprostředkovateli funguje na
smluvní bázi. V praxi je časté, že se strany zaváží, že investiční zprostředkovatel bude užívat
investiční dotazníky pro vyhodnocení vhodnosti a přiměřenosti, které jsou vytvořeny
obchodníkem s cennými papíry. To investiční zprostředkovatelé také činí – využívají externí
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HOBZA, M. Distribuce investičních nástrojů a její regulace. Praha: Leges, 2016, s. 60. ISBN 978-80-7502-1526. Např. dle rozsudku Městského soudu v Praze č.j. 40 T 8/2018 ze dne 1. dubna 2019 měl obchodník s cennými
papíry BH Securities a.s. ke dni 31. prosince .2011 uzavřeny smlouvy s 43 investičními poskytovateli.
Komise pro cenné papíry. Metodika k investičním službám [online]. 2005, s. 5. [cit. 2019-12-16]. Dostupné z:
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/dohled-financnitrh/.galleries/legislativni_zakladna/archiv_KCP/download/metodiky/metodika_investicni_sluzby_2006.pdf
HOBZA, M. Distribuce investičních nástrojů a její regulace. Praha: Leges, 2016, s. 61. ISBN 978-80-7502-1526. Srov. také rozsudek Městského soudu ze dne 1. dubna 2019, sp. zn. 40 T 8/2018, bod 92.
KARFÍKOVÁ, M. a kol. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 262. ISBN
978-80-7552-935-0.
KARFÍKOVÁ, M. a kol. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 262. ISBN
978-80-7552-935-0.
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investiční dotazníky.314 Nyní přichází na řadu otázka, kdo je pak za takový investiční dotazník,
jeho nesprávné vyhodnocení a v návaznosti na toto pochybení nesprávně poskytnutou investiční
službu odpovědný.

4.3.1 Krátce obecně k odpovědnosti
Odpovědnost lze definovat jako právem stanovenou povinnost snášet újmu za porušení
právní povinnosti.315 Porušením právní povinnosti, jež je označována jako primární, dochází se
vzniku sekundární právní povinnosti, která je charakteristická svou sankční povahou.316 Na
odpovědnost můžeme hledět pohledem práva veřejného a soukromého, což je v případě
poskytování investičních služeb vhodné, neboť tyto režimy řeší odlišně odpovědnostní následky
a také vynucování práva.317 Odpovědnost lze typizovat dle právního odvětví, ve kterém se
projevuje, přičemž pro investiční služby je zásadní civilní, správní a trestní odpovědnost. Je
umožněno, aby subjekt, který porušil svou právní povinnost, nesl odpovědnostní následky ve více
právních odvětvích.318 Například udělení pokuty ČNB za přestupek dle správního práva
nevylučuje právo zákazníka domáhat se náhrady škody mu vzniklé v souvislosti s tímto
přestupkem poskytovatele investičních služeb. V praxi bude v případě poskytování investičních
služeb právní důvod odpovědnosti spočívat zejména v porušení zákonné povinnosti poskytovatele
nebo porušení povinnosti ze smlouvy, na jejímž základě je investiční služba poskytována.319
V případě vyhodnocení vhodnosti a přiměřenosti se přitom bude jednat o porušení zákonné
povinnosti.
Mezi podmínky odpovědnosti za škodu patří: (1) protiprávní jednání, (2) vznik škody,
(3) příčinná souvislost a případně také (4) zavinění.320 Zavinění je podmínkou subjektivní
odpovědnosti (označované také jako „odpovědnost za zavinění“), naopak v případě odpovědnosti
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Srov. např. rozhodnutí ČNB č.j. 2019/14432/570 ze dne 6. února 2019, sp.zn. Sp/2016/162/573, výrok A (i) nebo
dále bod 41.
KUBŮ, L., P. HUNGR, a P. OSINA. Teorie práva. První vydání. Praha: Linde, 2006, s. 142. ISBN: 978-80-7201637-2
GERLOCH, A. Teorie práva. 5. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009, s. 160. ISBN 978-80-7380-233-2.
HUSTÁK, Z. a A. SMUTNÝ. Investiční služby a nástroje po rekodifikaci. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016,
s. 250. ISBN 978-80-7400-533-6.
KUBŮ, L., P. HUNGR, a P. OSINA. Teorie práva. První vydání. Praha: Linde, 2006, s. 142. ISBN: 978-80-7201637-2
HUSTÁK, Z. Investiční služby – veřejnoprávní a soukromoprávní sankce. První edice. Brno: Masarykova
univerzita, Dny práva, 2009, s. 4-5. ISBN 978-80-210-4990-1.
KOBLIHA, I. Náhrada škody podle občanského a obchodního zákoníku, zákoníku práce, v oblasti průmyslového
vlastnictví a podle autorského práva: praktická příručka. Praha: Leges, 2012, s. 29-40. ISBN 978-80-87212-97-4.
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objektivní vyžadováno není. Objektivní odpovědnost je odpovědnost za nastalý stav, za výsledek,
zpravidla je možná liberace (s výjimkou absolutní objektivní odpovědnosti, kde liberace není
možná).321 Úprava odpovědnosti za investiční služby je poměrně náročnou a multidisciplinární
záležitostí. Tato kapitola nemá z důvodu omezeného rozsahu a zaměření tématu diplomové práce
ambice pojednat o odpovědnosti v této oblasti komplexně,322 nýbrž pouze nastínit modelový
příklad týkající se posuzování vhodnosti a přiměřenosti a následně představit možné řešení této
situace z pohledu odpovědnosti.

4.3.2 Modelový příklad
Pro ilustraci odpovědnostních vztahů při, v praxi frekventované, spolupráci obchodníka
s cennými papíry a investičního zprostředkovatele poslouží následující modelový příklad.
Investiční zprostředkovatel („Zprostředkovatel“) a obchodník s cennými papíry („Obchodník“)
uzavřeli smlouvu, na jejímž základě Zprostředkovatel předává Obchodníkovi pokyny zákazníků
ke koupi či prodeji investičních nástrojů. Tato smlouva je výhradní v tom smyslu, že
Zprostředkovatel

zprostředkovává

předávání

pokynů

pouze

tomuto

Obchodníkovi.

Zprostředkovatel disponuje pouze oprávněním k poskytování investiční služby přijímání
a předávání pokynů, nikoli k investičnímu poradenství.
Smlouva o spolupráci zahrnuje mimo jiné i klauzuli, že Zprostředkovatel bude
potenciálním zákazníkům dávat vyplnit formulář investiční dotazník a vyhodnocovat investiční
profil dle bodového hodnocení, který je součástí vzoru investičního dotazníku (zákazník přitom
body přiřazené jednotlivým odpovědím nevidí). Přílohou vzorového investičního dotazníku je
charakteristika zákazníků, která má 4 stupně (velmi konzervativní, spíše konzervativní, spíše
dynamický a dynamický) a spárování konkrétního zákazníka s tímto investičním profilem závisí
na počtu dosažených bodů při vyplnění investičního dotazníku. Investiční dotazník nedostatečně
adresoval předchozí zkušenosti zákazníka – spoléhal pouze na sebehodnotící soudy, nebylo tak
možné určit, s jakými konkrétními investičními nástroji má zákazník zkušenost, a tím spíše ani
délku této zkušenosti, rozsah a frekvenci obchodování.
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GERLOCH, A. Teorie práva. 5. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009, s. 179. ISBN 978-80-7380-233-2.
Pro více komplexní uchopení otázek odpovědnosti při poskytováni investičních služeb srov. HUSTÁK, Z. a A.
SMUTNÝ. Investiční služby a nástroje po rekodifikaci. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 249-276. ISBN 97880-7400-533-6.
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Zprostředkovatel a pan Novák, neprofesionální zákazník, uzavřeli smlouvu o poskytování
investičních služeb, jejímž předmětem je poskytování investiční služby přijímání a předávání
pokynů. Na základě smlouvy uzavřené s Obchodníkem Zprostředkovatel nechal pana Nováka
vyplnit investiční dotazník a na základě předaného vzoru Obchodníkem vyhodnotil investiční
profil zákazníka jako dynamický. K vyhodnocení investičního profilu byl tedy použit investiční
dotazník externě dodaný Obchodníkem. Vyhodnocení testu přiměřenosti proběhlo rovněž dle
pokynů Obchodníka. Na základě uzavřených smluv mezi panem Novákem a Zprostředkovatelem,
tento zákazník zadal pokyn k investování do rizikového portfolia, skládajícího se z akcií a
derivátů. Zprostředkovatel tento pokyn přijmul a předal Obchodníkovi, načež Obchodník uzavřel
se zákazníkem smlouvu, na jejímž základě tento pokyn (bez dalšího) provedl.

4.3.3 Navrhované řešení
Vyhodnocení vhodnosti a přiměřenosti je právní povinnost poskytovatelů investičních
služeb dle ZPKT.323 V podkapitole 4.2.1.2 byly rozebrány požadavky na získávání informací od
zákazníků týkající se zkušeností zákazníka a z této analýzy je patrné, že investiční dotazník
vytvořený Obchodníkem a užívaný Zprostředkovatelem, není dostatečný a nemůže vést k řádnému
posouzení vhodnosti, případně přiměřenosti, poskytované investiční služby. Jedná se tak
o porušení této povinnosti a porušení ultimátní povinnosti poskytovat investiční služby s odbornou
péčí.
V rovině správního práva je toto porušení trestáno ČNB jako přestupek ve správním řízení.
Aktuálně je tento přestupek upraven přímo v ZPKT, a to jak pro obchodníka s cennými papíry,324
tak pro investičního zprostředkovatele.325 Toto porušení je subsumováno pod porušení odborné
péče, což je takový postup, který je contra lege artis. Povinnost získávat informace od zákazníka,
řádně je vyhodnotit a na tomto základě poskytovat investiční služby vhodné, případně přiměřené,
tomuto zákazníkovi je stanovena samostatně obchodníkovi s cennými papíry i investičnímu
zprostředkovateli. Každý z nich je za plnění této povinnosti odpovědný bez ohledu na to, zda
používá investiční dotazník vlastní, či nikoli. Investiční zprostředkovatel je povinen plnit své

323
324

325

Ust, § 15h a 15i ZPKT.
Ust. § 164 odst. 1 písm. t) ZPKT, tedy obchodník s cennými papíry neposkytuje investiční služby s odbornou péčí
dle § 15 odst. 1 ZPKT.
Ust. § 166 odst. 1 písm. i) ZPKT, tedy investiční zprostředkovatel neposkytuje investiční služby s odbornou péčí
dle § 32 odst. 6 ZPKT ve spojení s § 15 odst. 1 ZPKT.
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zákonné povinnosti ve vztahu k investičním službám, které sám poskytuje.326 ČNB výslovně
uvedla, že informace, které investiční zprostředkovatel nezjistil pomocí používaného dotazníku
obchodníka s cennými papíry, se kterým daný investiční zprostředkovatel výlučně spolupracoval,
„mohl a měl tyto zjistit sám.“.327 Argumentace, že dotazník je pouze převzat od obchodníka
s cennými papíry a nad jeho rámec investiční zprostředkovatel provádí pohovor se zákazníky
a také má vlastní metodiku vyhodnocení investičního profilu nebyla přesvědčivá, neboť investiční
zprostředkovatel nedoložil skutečnosti, ze kterých by bylo možno ověřit, že nespoléhá pouze na
předmětný nedostačující investiční dotazník.328 Lze shrnout, že ČNB bude jakožto dohledový
orgán zkoumat, zda povinný subjekt (ať již obchodník s cennými papíry či investiční
zprostředkovatel) plní své povinnosti řádně, tedy konkrétně zda rozsah a způsob získávání
informací a jejich následné vyhodnocení je dostačující. Smlouva o spolupráci není v tomto případě
relevantní, nebyla v předmětných správních řízeních ani považována za polehčující okolnost.
Co se týče civilní odpovědnosti, ZKPT výslovně neupravuje otázky odpovědnosti ani
v případě obchodníka s cennými papíry, ani v případě investičního zprostředkovatele. Z toho
důvodu je nutné odpovědnost dovodit pomocí obecného právní úpravy, tedy konkrétně
Občanského zákoníku. Za stěžejní v tomto ohledu považuji ustanovení § 2910 Občanského
zákoníku.329 Vzhledem k tomu, že vyhodnocení vhodnosti a přiměřenosti je porušením zákonné
povinnosti, má se za to, že škoda byla zaviněna z nedbalosti.330 Škoda zákazníka je minimálně
dvojí, jednak se jedná o poplatek, který hradí zákazník za poskytování investiční služby, která
neodpovídá profilu zákazníka, ale také se jedná o ztrátu peněžních prostředků, které zákazník
investuje do nepřiměřeného či nevhodného investičního nástroje. Potenciálně je možné uvažovat
i o ušlém zisku.
Skutkově obdobnou situaci řešil v recentním rozhodnutí i finanční arbitr.331 Navrhovatel
požadoval určení neplatnosti „smlouvy o podmínkách pro koupi a odkup podílových listů“
s Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. a vydání bezdůvodného obohacení
vzniklého na základě této smlouvy a úhradu náhrady škody po společnosti Broker Consulting, a.s.,
což je investiční zprostředkovatel, který smlouvu o podílových listech zákazníkovi zprostředkoval.
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Rozhodnutí ČNB č.j. 2017/170776/570 ze dne 21. prosince 2017, sp.zn. Sp/2017/88/573, bod 45.
Rozhodnutí ČNB č.j. 2017/170776/570 ze dne 21. prosince 2017, sp.zn. Sp/2017/88/573, bod 45.
Rozhodnutí ČNB č.j. 2017/170776/570 ze dne 21. prosince 2017, sp.zn. Sp/2017/88/573, bod 37.
Blíže viz HULMÁK M. a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–3014). 1. vydání.
Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014, s. 1537 a násl. ISBN 978-80-7400-287-8.
Ust. § 2910 ve spojení s § 2911 občanského zákoníku.
Rozhodnutí finančního arbitra č. j. FA/SR/KI/15/2016-8, ze dne 17. června 2018.
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Bylo zjištěno, že investiční zprostředkovatel materiálně poskytoval investiční službu investiční
poradenství (v rozporu s rozsahem své povolené činnosti) a ačkoli získával i informace
o finančním zázemí zákazníka a jeho investičních cílech, získávané informace hodnotil zřejmě
účelově a dospěl k nesprávnému investičnímu profilu zákazníka. Finanční arbitr dovodil nárok na
náhradu škody po investičním zprostředkovateli, co se týče poplatku za tuto investiční službu.332
Zajímavá je otázka možné spoluúčasti poškozeného zákazníka, respektive snížení
povinnosti nahradit škodu z důvodu přičinění poškozeného. Finanční arbitr dovodil, že v daném
případě zákazník porušil svou právní povinnost předcházet vzniku škod, neboť nebyl dostatečně
pozorný, což zejména ilustruje skutečnost, že neřešil rozpor v investičním dotazníku, ve kterém
bylo uvedeno, že jeho výdaje činí 0 Kč, ačkoli měl sjednáno několik smluv o finančních službách,
které pravidelně měsíčně hradil, přičemž měsíční splátky činily necelých 180 000 Kč.333 Dle
současné právní úpravy by se jednalo o snížení povinnosti nahradit škodu ve smyslu ustanovení
§ 2918 Občanského zákoníku, neboť tento nezájem zákazníka lze považovat za okolnost, která se
přičítá poškozenému a vedla ke vzniku škody.334 Domnívám se, že je správné, aby investiční
zprostředkovatelé a obchodníci s cennými papíry nebyli plně odpovědni v případech, kdy zákazník
ani poctivě nevyplní investiční dotazník. Ačkoli má poskytovatel povinnost řešit případné rozpory,
které mu jsou známy (a tak měl investiční zprostředkovatel činit i v tomto případě), nelze
zákazníkům poskytovat ochranu bezbřehou. Snížení náhrady škody proto v takovém případě
považuji za adekvátní. Doplním, že v případě, že zákazník bude hradit poplatek také u obchodníka
s cennými papíry (a nikoli pouze investičnímu zprostředkovateli, který si následně poplatek
s obchodníkem s cennými papíry „rozdělí“, jak je v praxi běžné), domnívám se, že i zde by se měl
uplatnit stejný postup.
Druhou rovinou škody jsou vynaložené peněžní prostředky zákazníka, které jsou nevhodně
či nepřiměřeně investovány. Tato škoda vznikne v momentě, kdy Obchodník přijme pokyn
Zprostředkovatele a tento pokyn provede, čímž předmětný obchod zrealizuje. Nabízí se otázka,
kdo bude za tuto investici odpovědný – zda Obchodník, Zprostředkovatel, či oba. Druhá možnost
pravděpodobně nebude správná, neboť škoda vznikne až zrealizováním obchodu, tedy v momentě,
kdy jedná Obchodník. Bez provedení pokynu Obchodníkem by totiž tato škoda nevznikla. Pro
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Rozhodnutí finančního arbitra č. j. FA/SR/KI/15/2016-8, ze dne 17. června 2018, bod 11.5.
Rozhodnutí finančního arbitra č. j. FA/SR/KI/15/2016-8, ze dne 17. června 2018, bod 11.6 a 11.4.6.
HULMÁK M. a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–3014). 1. vydání. Praha:
Nakladatelství C. H. Beck, 2014, s. 1588-1589. ISBN 978-80-7400-287-8.
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odpovědnost Obchodníka tedy svědčí to, že pokud by pokyn přijal a správně vyhodnotil, investici
by neprovedl a škoda by nevznikla. Nicméně je třeba vzít v potaz, že Obchodník provedl
vyhodnocení na základě informací dodaných Zprostředkovatelem a také, že způsob vyhodnocení
v tomto případě byl určen smlouvou o spolupráci mezi Obchodníkem a Zprostředkovatelem. Je
vhodné také uvést, že jejich vzájemná vazba je silná (Zprostředkovatel zprostředkovává výhradně
pro Obchodníka). Oba subjekty jsou profesionálové a oba jsou povinni jednat s odbornou péčí.
Pokud by Zprostředkovatel nepředal nesprávně vyhodnocený pokyn k investici, Obchodník by
takový pokyn vůbec nepřijal, a tedy ani neprovedl. Zároveň však Obchodník v modelovém
příkladu nikterak nekontroloval vyhodnocení Zprostředkovatele, bez dalšího jej provedl, aniž by
sám vyhodnotil přiměřenost poskytované investiční služby. Ačkoli se separátní vyhodnocení
přiměřenosti investiční služby jak Zprostředkovatelem, tak Obchodníkem, jeví jako přísné, je
takový standard vyžadován zákonem. Nelze argumentovat, že dotazník měl vyhodnotit „ten
druhý,“ a pokud některý z těchto profesionálů spoléhá na vyhodnocení druhého subjektu bez
jakékoli další kontroly, nemůže mu takové jednání sloužit jako obrana k vyloučení odpovědnosti
za toto vyhodnocení. Navíc, pokud by byl investiční dotazník nastaven a vyhodnocován správně,
což je výsledek, kterého by nemělo pro dva spolupracující profesionály působících na finančních
trzích příliš těžké dosáhnout, nebylo by třeba otázku odpovědnosti vůbec řešit. Obecně není
požadováno, aby škůdci pro založení solidární odpovědnosti jednali společně,335 nicméně zásadní
je, aby existovala příčinná souvislost mezi jednáními škůdců a vzniklou škodou. V české doktríně
je nejrozšířenějším způsobem zkoumání přičinné souvislosti teorie podmínky (conditio sine qua
non).336 „Kauzální je jakákoli skutečnost, kterou nemůžeme pominout bez toho, aby odpadl
následek.“337 Příčinu škody poškozeného je třeba spatřovat v každém jednání (podmínce), pokud
by v případě jeho neexistence škoda nevznikla. V modelovém případě by škoda nevznikla, pokud
by ze strany Zprostředkovatele nedošlo k chybnému vyhodnocení investičního profilu zákazníka
a předání pokynu, přičemž ze strany Obchodníka je škodné jednání založeno opět chybným
vyhodnocením investičního profilu a následného provedení pokynu. Domnívám se, že tento
skutkový děj je dostatečný pro založení solidární odpovědnosti Obchodníka a Zprostředkovatele,
tzn. že by měli být k náhradě škody zavázáni společně a nerozdílně.338 To neznamená, že oba
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Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 17. prosince 2009, sp. zn. 25 Cdo 3738/2007 (nečíslováno, odpovídá
bodu 12).
HULMÁK M. a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–3014). 1. vydání. Praha:
Nakladatelství C. H. Beck, 2014, s. 1551. ISBN 978-80-7400-287-8.
HULMÁK M. a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–3014). 1. vydání. Praha:
Nakladatelství C. H. Beck, 2014, s. 1551. ISBN 978-80-7400-287-8.
Ust. § 2915 Občanského zákoníku.
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přispěli ke škodě stejnou měrou, odpovědni mohou být oba v určitém poměru,339 přičemž vyšší
měrou se přičinil pravděpodobně Obchodník, který používaný dotazník vytvořil a požadoval jeho
využívání

po

Zprostředkovateli.

Ve

prospěch

solidární

odpovědnosti

Obchodníka

a Zprostředkovatele svědčí také skutečnost, že primárním cílem úpravy KYC v rovině ZPKT je
ochrana investora, a tento výklad značně posílí postavení pana Nováka, který se bude moci škody
domáhat u obou subjektů, přičemž si zřejmě vybere ten subjekt, u kterého bude více
pravděpodobné škodu vymoci. Zlepšení postavení pana Nováka lze uvažovat také pro případ, že
by Obchodník, či Zprostředkovatel zanikli. Posledním alternativním řešením by bylo přiznání
odpovědnosti pouze Obchodníkovi s argumentem, že až jeho nesprávným vyhodnocením
poskytnutých informací vznikla škoda, nicméně, tato argumentace by vedla k tomu, že
Zprostředkovatel nebude nikdy za investici jako takovou odpovídat.
Konečně lze také uvažovat o porušení trestního práva. Jelikož se však jedná o opatření
ultima ratio, tzn. nejzazší použitelný prostředek či prostředek ochrany poslední instance,340 není
jeho uplatnění v praxi časté. Trestným činem, o jehož aplikaci je možné uvažovat, je porušení
předpisů o pravidlech hospodářské soutěže,341 neboť toto jednání je jednoznačně v rozporu se
ZPKT (tj. právním předpisem upravujícím činnost osob oprávněných k podnikání na finančním
trhu) a může se jednat o závažné porušení pravidel odborné péče. Intenzita porušení by
v takovémto případě musela být značná, „pouhé“ nesprávné vyhodnocování investičních profilů
zákazníků by zřejmě trestněprávní odpovědnost nezaložilo, nicméně takové jednání je často
spojeno s dalšími praktikami jako například nadměrné obchodování (churning).342 Ani v této
kombinaci však dle nedávného rozhodnutí Městského soudu v Praze k tak intenzivnímu porušení,
aby se uplatnilo trestněprávní sankce a dotčený investiční zprostředkovatel byl v daném případě
zproštěn obžaloby.343 Na tomto základě se domnívám, že v případě posuzování vhodnosti
a přiměřenosti je nejefektivnější možností sankcionování poskytovatelů jednajících v rozporu
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Ust. § 2916 Občanského zákoníku.
JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 5. aktualizované a doplněné vydání. Praha:
Leges, 2016, s. 33. ISBN 978-80-7502-120-5.
Ust. § 248 odst. 2 alinea třetí zákona č. 40ú2009 Sb., trestního zákoníku, jehož text zní: „kdo v rozporu s jiným
právním předpisem upravujícím činnost osob oprávněných k podnikání na finančním trhu, činnost bank a jiných
právnických osob oprávněných k provozování finanční činnosti, obchodování s investičními nástroji, penzijního
připojištění a pojišťovnictví, obhospodařování a administraci investičních fondů nebo zahraničních investičních
fondů, poruší závažným způsobem závazná pravidla obezřetného podnikání, obhospodařování majetku, odborné
péče nebo zákaz vykonávat zákonem nebo úředním rozhodnutím určené úkony, služby nebo jiné
činnosti“(podtrženo autorem).
Srov. rozsudek Městského soudu ze dne 1. dubna 2019, sp. zn. 40 T 8/2018.
Srov. rozsudek Městského soudu ze dne 1. dubna 2019, sp. zn. 40 T 8/2018.
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s odbornou péčí v rovině veřejnoprávní správní řízení vedené ČNB a případně soukromoprávní
uplatnění náhrady škody zákazníkem.
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Závěr
Práce se věnovala tématu Zásada KYC v oblasti investičního zprostředkování. Probíhající
hlubší sjednocování regulace finančního systému v rámci Evropské unie, značně ovlivnilo
charakter investičního zprostředkování, tj. investiční služby přijímání a předávání pokynů. Prvním
cílem práce bylo popsat regulaci této oblasti, přičemž za tímto účelem byly rozebrány související
základní pojmy a charakteristiky poskytovatelů této investiční služby. Samotnému právnímu rámci
investičního zprostředkování byla věnována třetí kapitola, a to jak z pohledu vnitrostátního, tak ve
světle unijní regulace, tedy zejména směrnice MiFID II, neboť jak bylo zjištěno, česká právní
úprava (a úprava dalších členských států) je silně ovlivněna unijním regulačním rámcem
investičních služeb. Implementace směrnice MiFID II a další související legislativy ovlivnila
v České republice zejména regulaci investičních zprostředkovatelů, kteří nově působí de facto jako
omezený obchodník s cennými papíry (investment firm). Takto zpřísněná regulace má potenciál
změnit způsob distribuce investičních služeb v České republice, jak jej doposud známe, neboť
tento model je založen na úzké spolupráci obchodníků s cennými papíry a investičních
zprostředkovatelů.
Čtvrtá kapitola se již věnovala samotné zásadě KYC. Zásada KYC se projevuje jednak
v oblasti právní úpravy proti praní špinavých peněz, ale také v oblasti regulace finančních trhů
upravených ZPKT. Lze shrnout, že zásada KYC je praxi posuzována komplexně z pohledu obou
těchto regulací. Cílem práce a zároveň jejím jádrem bylo identifikovat, kdy se při investičním
zprostředkování projeví zásada KYC (vyjma aspektů plynoucích z regulace proti praní špinavých
peněz). Jedná se o kategorizaci zákazníků a (především) o vyhodnocování testů vhodnosti a
přiměřenosti investiční služby a investičního nástroje. Během tohoto procesu sbírá poskytovatel
investiční služby penzum informací od zákazníka a na jeho základě vyhodnocuje, zda zákazníkem
požadovaná služba je pro něj vhodná, resp. přiměřená (suitability or appropriateness assessment).
Poskytovatelé investičního zprostředkování se musí vypořádat se způsobem, jak od zákazníků
získají dostatek informací. Okruh těchto informací je široký a lze konstatovat, že poskytovatel
investiční služby pomocí investičního dotazníku zákazníky skutečně poznává, neboť je povinen
získávat od zákazníka informace ohledně jeho odborných znalostí a zkušeností v oblasti investic,
a v případně poskytování investiční služby s poradenským prvkem také informace o jeho
finančním zázemí a investičních cílech. Na základě těchto informací je zjišťován tzv. investiční
profil zákazníka.
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V praxi se tak nejčastěji děje pomocí investičních dotazníků. Investiční dotazník může sám
o sobě být dostatečným zdrojem informací o zákazníkovi, je proto vhodné pečlivě zvážit nastavení
investičních dotazníků tak, aby rozsah získávaných informací byl dostatečný a věcný.
Poskytovatel investiční služby se nesmí spoléhat na pouhé sebehodnotící soudy zákazníka a pokud
si informace poskytnuté zákazníkem odporují, musí se poskytovatel s těmito rozpory vypořádat,
tj. podniknout kroky ke zjištění skutečného investičního profilu zákazníka. Je vhodné v takovém
případě ověřit, že zákazník pokládaným otázkám skutečně rozumí. Významnou součástí KYC je
také vyhodnocení investičního profilu zákazníka. Poskytovatel musí mít interně nastavené procesy
tak, aby obsahovaly jednoznačné postupy, jak informace od zákazníků vyhodnocovat. Primárně je
užíváno bodové hodnocení, tedy formulář, který k jednotlivým odpovědím zákazníka v rámci
investičního dotazníku přidělí určitý počet bodů a v závislosti na celkový počet získaných bodů
zákazník spadne do typizovaného profilu, který je odstupňován dle toho, zda se jedná o zákazníka
spíše konzervativního, či dynamického. Důležitým rysem, na nějž se rovněž zaměřuje ČNB při
své dohledové činnosti, je přezkoumatelnost tohoto vyhodnocení.
Nesprávný KYC proces může znamenat porušení povinnosti poskytovatele jednat
s odbornou péčí. Odpovědnost za způsob vyhodnocení vhodnosti a přiměřenosti poskytované
investiční služby se běžně projevuje v rovině správního práva v rámci bohaté a poměrně důsledné
správní praxe ČNB, nicméně v právním řádu lze nalézt oporu také pro odpovědnost v rovině
občanského práva, zejména ve formě náhrady škody. Naopak užití trestněprávní represe bude
v této oblasti zcela ojedinělé. Zejména ve světle správní praxe ČNB je na místě na poskytovatele
investičních služeb apelovat, aby vyhodnocování investičních profilů zákazníků nepodceňovali.

63

Seznam zdrojů
Literatura
-

BAKEŠ, M., KARFÍKOVÁ, M., KOTÁB, P., MARKOVÁ, H. a kol. Finanční právo.
6. upravené vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, 552 s. ISBN 978-80-7400-440-7.

-

GERLOCH, A. Teorie práva. 5. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. 308 s. ISBN 978-807380-233-2.

-

HOBZA, M. Distribuce investičních nástrojů a její regulace. Praha: Leges, 2016, 96 s.
ISBN 978-80-7502-152-6.

-

HOBZA, M. Investiční služby v právní teorii a praxi. Praha: Leges, 2017, 136 s. ISBN
978-80-7502-225-7.

-

HULMÁK M. a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–3014).
1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014, 2072 s. ISBN 978-80-7400-287-8.

-

HUSTÁK, Z. a A. SMUTNÝ. Investiční služby a nástroje po rekodifikaci. 1. vydání. Praha:
C. H. Beck, 2016, 292 s. ISBN 978-80-7400-533-6.

-

HUSTÁK, Z. Investiční služby – veřejnoprávní a soukromoprávní sankce. První edice.
Brno: Masarykova univerzita, Dny práva, 2009.26 s. ISBN 978-80-210-4990-1.

-

HUSTÁK, Z. a kol. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu. Komentář. 1. vydání. Praha:
C. H. Beck, 2012, 1029 s. ISBN 978-80-7400-433-9.

-

JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 5. aktualizované a
doplněné vydání. Praha: Leges, 2016, 976 s. ISBN 978-80-7502-120-5.

-

KARFÍKOVÁ, M. a kol. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer
ČR, 2018, 256 s. ISBN 978-80-7552-935-0.

-

KOBLIHA, I. Náhrada škody podle občanského a obchodního zákoníku, zákoníku práce,
v oblasti průmyslového vlastnictví a podle autorského práva: praktická příručka. Praha:
Leges, 2012. 392 s. ISBN 978-80-87212-97-4.

-

KUBŮ, L., P. HUNGR, P. OSINA. Teorie práva. 1. vydání. Praha: Linde, 2006. 335 s.
ISBN: 978-80-7201-637-2.

-

KYNCL, L. a kol. Poznej svého klienta – základní zásada finančního práva. 1. vydání.
Brno: Masarykova univerzita, 2012. 165 s. ISBN 978-80-210-6085-2.

-

MERENDA, D. a A. SOURAL. Investiční dotazník. Obchodněprávní revue. 2017, č. 3.

-

ROSE, P. S. Peněžní a kapitálové trhy. Praha: Victoria Publishing, 1994, 1014 s. ISBN 8085605-52-X.

-

TOMÁŠEK, M., V. TÝČ a kol. Právo Evropské unie. 1. vydání. Praha: Leges, 2013, 496 s.
ISBN 978-80-87576-53-3.

-

THEISSEN, R. EU Banking Supervision. Haag: Eleven International Publishing, 2013,
1244 s. ISBN 978-94-6236-106-5.

-

VESELÁ, J. Investování na kapitálových trzích. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR,
2019, 952 s. ISBN 978-80-7598-212-4.

-

TVRDÝ, J., A. VAVRUŠKOVÁ. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z
trestné činnosti a financování terorismu. 2. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck,
2018, 584 s. ISBN 978-80-7400-688-3.

Odborné internetové a elektronické zdroje
-

ČNB. Obchodníci s cennými papíry, investiční zprostředkovatelé [online]. 2017. [cit.
2019-12-09].

Dostupné

z:

https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/legislativni-

zakladna/obchodnici-s-cennymi-papiry-investicni-zprostredkovatele.
-

ČSOB. KBC Multi Interest Cash EURO [online]. [cit. 2019-12-20]. Dostupné z:
https://www.csob.cz/portal/lide/investicni-produkty/podilove-fondy/fondy-peneznihotrhu/detail-fondu//isin/BE0171265607/3?fbclid=IwAR3KhS7QUDq5Dcow0Z78vT_Y_HJPdrweG2t2v52q
dPMw11nqIiwKy1T6yP8.

-

EBA. European Banking Authority at a Glance. [online]. 2016, s. 14-15. [cit. 2019-12-22].
Dostupné

z:

https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/1401372/e8686db26390-4c52-ad06-bc8d24b7aeb5/EBA%20AT%20A%20GLANCE.pdf.
-

EBA.

Interactive

Single

Rulebook

[online].

[cit.

2019-12-22].

Dostupné

z:

https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/single-rulebook/interactive-single-rulebook.
-

ESMA. Interactive Single Rulebook (ISRB) [online]. [cit. 2019-12-22]. Dostupné z:
https://www.esma.europa.eu/rules-databases-library/interactive-single-rulebook-isrb.

-

ESMA. Interactive Single Rulebook [online]. [cit. 2019-12-22]. Dostupné z:
https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/single-rulebook/interactive-single-rulebook.

-

ESMA. Guide to

investing [online]. 2013.

[cit. 2019-03-22].

Dostupné z:

http://www.esma.europa.eu/system/files/2012-682.pdf.
-

ESMA. Final report on Draft Regulatory and Implementing Technical Standards MiFID
II/MiFIR

[online].

2015.

[cit.

2019-04-20].

Dostupné

z:

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2015-esma-1464__final_report_-_draft_rts_and_its_on_mifid_ii_and_mifir.pdf.
-

ESMA. Obecné pokyny k určitým aspektům požadavků směrnice MiFID ohledně
vhodnosti

[online].

2018.

[cit.

2019-29-03].

Dostupné

z:

https://www.esma.europa.eu/document/obecn%C3%A9-pokyny-kur%C4%8Dit%C3%BDm-aspekt%C5%AFm-po%C5%BEadavk%C5%AFsm%C4%9Brnice-mifid-ohledn%C4%9B-vhodnosti.
-

European Commision. Financial markets [online]. [cit. 2019-12-22]. Dostupné z:
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/financialmarkets_en.

-

European Commision. Financial markets: Inter-institutional Monitoring Group publishes
first report on "Lamfalussy process" [online].2006 [cit. 2019-12-22]. Dostupné z:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_06_361.

-

European Commision. Regulatory process in financial services [online]. [cit. 2019-12-22].
Dostupné

z:

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-

finance/financial-reforms-and-their-progress/regulatory-process-financialservices/regulatory-process-financial-services_en.
-

European Commision. Financial markets [online]. [cit. 2019-12-22]. Dostupné z:
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/financialmarkets_en.

-

Investice.cz. Podcasty BHS [online]. 2019, Epizoda 6 – Markéta Burešová – O regulaci
kapitálového trhu. [cit. 2019-12-20]. Dostupné z: https://www.investice.cz/podcast/.

-

Komise pro cenné papíry. Metodika k investičním službám [online]. 2005. [cit. 2019-12-16].
Dostupné

https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/dohled-financni-

z:

trh/.galleries/legislativni_zakladna/archiv_KCP/download/metodiky/metodika_investicni
_sluzby_2006.pdf.
-

Komise pro cenné papíry. Posuzování odborné péče (ODBP) [online]. 2004. [cit. 2019-1220].

Dostupné

z:

https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/dohled-financni-

trh/.galleries/legislativni_zakladna/investicni_spolecnosti_investicni_fondy/download/me
todika_odbp_20041015.pdf.
-

MCDOWELL, H. ESMA: Crypto platforms should trade under MiFID II rules [online].
2019. [cit. 2019-12-11]. Dostupné z: https://www.thetradenewscrypto.com/esma-cryptoplatforms-trade-mifid-ii-rules.

-

SCHEJBAL, L. Transformace investičního zprostředkovatele na obchodníka s cennými
papíry [online]. 2017. [cit. 2019-12-09]. Dostupné z: https://akschejbal.cz/transformaceinvesticniho-zprostredkovatele-na-obchodnika-s-cennymi-papiry.

-

ŠINDELÁŘ, J. (Unie společností finančního zprostředkování a poradenství). Investiční
zprostředkovatelé aneb Jak zasáhne externí distribuci MIFID II? [online]. 2017. [cit. 201912-09].

Dostupné

z:

http://docplayer.cz/113629542-Unie-spolecnosti-financniho-

zprostredkovani-a-poradenstvi-investicni-zprostredkovatele-aneb-jak-zasahne-externidistribuci-mifid-ii.html.
-

TÁBOŘÍK, J. Investiční zprostředkovatelé po novém [online]. 2017. [cit. 2019-04-02]. Dostupné
z: https://www.epravo.cz/top/clanky/investicni-zprostredkovatele-po-novem-106295.html.

-

Patria Finance. Investiční dotazník pro zákazníky [online]. [cit. 2019-12-10]. Dostupné z:

https://cdn.patria-direct.cz/Investicni-dotaznik.pdf; Roklen 360. Investiční dotazník a
poučení o aspektech obchodování s cennými papíry [online]. [cit. 2019-12-10]. Dostupné
z:

http://www.financezlin.cz/wcd/download/smlouvy/nove-smlouvy-zmena-

nazvu/investindotaznkr360.pdf
-

Poslanecká sněmovna České republiky. FAQ – Evropská unie [online]. [cit. 2019-12-13].
Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=2506.

-

Roklen 360. Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry
[online].

[cit.

2019-12-10].

Dostupné

z:

http://www.financezlin.cz/wcd/download/smlouvy/nove-smlouvy-zmenanazvu/investindotaznkr360.pdf
Judikatura
-

Rozsudek Městského soudu ze dne 1. dubna 2019, sp. zn 40 T 8/2018.

-

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 8. 2017, sp. zn. 29 Cdo 1759/2015.

-

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 17. prosince 2009, sp. zn. 25 Cdo 3738/2007.

-

Rozsudek Soudního dvora ze dne 30. května 2013, sp. zn. C-604/11 (Genil 48 SL a
Comercial Hostelera de Grandes Vinos SL v. Bankinter SA a Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria SA).

Rozhodnutí ČNB a finančního arbitra
-

Rozhodnutí ČNB č.j. 2018/140474/570 ze dne 28.listopadu 2019, sp. zn. Sp/2018/356/573.

-

Rozhodnutí ČNB č.j. 2019/73041/570 ze dne 27. června 2019, sp.zn. Sp/2017/100/573.

-

Rozhodnutí ČNB č.j. 2019/41830/570 ze dne 11. dubna 2019, sp.zn. 51/So/138/2005.

-

Rozhodnutí ČNB č.j. 2019/19320/570 ze dne 14. února 2019, sp.zn. Sp/2017/264/573.

-

Rozhodnutí ČNB č.j. 2019/14432/570 ze dne 6. února 2019, sp.zn. Sp/2016/162/573.

-

Rozhodnutí ČNB č.j. 2018/74317/570 ze dne 15. června 2018, sp.zn. Sp/2017/16/573.

-

Rozhodnutí ČNB č.j. 2017/170776/570 ze dne 21. prosince 2017, sp.zn. Sp/2017/88/573.

-

Rozhodnutí ČNB č.j. 2017/163117/570 ze dne 8. prosince 2017, sp.zn. Sp/2017/56/573.

-

Rozhodnutí ČNB č.j. 2019/82883/570 ze dne 26. července 2017, sp.zn. Sp/2017/362/573.

-

Rozhodnutí finančního arbitra č. j. FA/SR/KI/15/2016-8, ze dne 17. června 2018.

Právní předpisy
a) české
-

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

-

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

-

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

-

Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a
financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.

-

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

-

Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění
pozdějších předpisů.

-

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

-

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

b) unijní
-

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

-

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích
finančních nástrojů, o změně směrnice Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení směrnice Rady 93/22/EHS.

-

Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/593 ze dne 7. dubna 2016 kterou se
doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o ochranu
finančních nástrojů a peněžních prostředků patřících zákazníkům, povinnosti při řízení
produktů a pravidla vztahující se na poskytování nebo přijímání poplatků, provizí nebo
jiných peněžních či nepeněžních výhod.

-

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

-

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích
finančních nástrojů a o změně nařízení (EU) č. 648/2012.

-

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/567 ze dne 18. května 2016, kterým
se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014, pokud jde o
definice, transparentnost, kompresi portfolia a dohledová opatření v oblasti zásahů u
produktů a pozic.

-

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/565 ze dne 25. dubna 2016, kterým se
doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o organizační
požadavky a provozní podmínky investičních podniků a o vymezení pojmů pro účely
zmíněné směrnice.

-

Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o
obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení
(EU) č. 648/2012.

Kvalifikační práce
-

HOBZA, M. Finančně právní rámec poskytování investičních služeb. Praha, 2016, 214 s.
Disertační práce. Univerzita Karlova, Právnická fakulta. Vedoucí práce Milan Bakeš.

-

HOBZA, M. Právní aspekty činnosti investičního zprostředkovatele. Praha: 2013, 75 s.
Diplomová práce. Univerzita Karlova, Právnická fakulta. Vedoucí práce Michael Kohajda.

-

HUSTÁK, Z. Poskytovatelé investičních služeb – právní rámec, zhodnocení transpozice
směrnice o trzích finančních nástrojů z hlediska aspektů soukromého a veřejného práva a
vývoj de lege ferenda. Brno, 2012, s. 146. Disertační práce. Masarykova univerzita,
Právnická fakulta. Vedoucí práce Josef Kotásek.

Ostatní
-

Důvodová zpráva k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na
kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony ze dne 10.
května 2017.

Abstrakt a klíčová slova
Zásada know your client v oblasti investičního zprostředkování
Probíhající hlubší sjednocování regulace finančního systému v rámci Evropské unie,
značně ovlivnilo charakter investičního zprostředkování, tj. investiční služby přijímání a předávání
pokynů. Prvním cílem práce bylo popsat regulaci této oblasti, přičemž za tímto účelem byly
rozebrány související základní pojmy, možné formy poskytovatelů investičního zprostředkování
a v neposlední řadě prameny jak unijních, tak českých právních předpisů. Implementace směrnice
MiFID II a další související legislativy ovlivnila zejména regulaci investičních zprostředkovatelů,
kteří nově působí de facto jako omezený obchodník s cennými papíry (investment firm). Takto
zpřísněná regulace má potenciál změnit způsob distribuce investičních služeb v České republice,
jak jej doposud známe, neboť tento model je založen na úzké spolupráci obchodníků s cennými
papíry a investičních zprostředkovatelů. Dalším cílem práce a zároveň jejím jádrem bylo
identifikovat, kdy se při investičním zprostředkování projeví zásada KYC (vyjma aspektů
plynoucích z regulace proti praní špinavých peněz). Jedná se o kategorizaci zákazníků
a (především) o vyhodnocování testů vhodnosti a přiměřenosti investiční služby a investičního
nástroje. Během tohoto procesu sbírá poskytovatel investiční služby penzum informací od
zákazníka a na jeho základě vyhodnocuje, zda zákazníkem požadovaná služba je pro něj vhodná,
resp. přiměřená. Okruh těchto informací je široký a lze konstatovat, že poskytovatel pomocí
investičního dotazníku zákazníky poznává, neboť v případě obsáhlejšího testu vhodnosti je
povinen získat informace o odborných znalostech a zkušenostech zákazníka, jeho finančním
zázemí a investičních cílech. Práce se nevěnovala pouze diskuzi těchto pojmů, ale také se snažila
řešit otázku odpovědnosti za investiční dotazník v případě spolupráce obchodníka s cennými
papíry a investičního zprostředkovatele.

Klíčová slova: poznej svého klienta, KYC, investiční zprostředkování,
kapitálový trh

Abstract and keywords
The Know Your Client Principle in the area of the Investment Intermediation
The ongoing deeper harmonisation of the financial system regulation within the
European Union significantly affected the investment intermediation, i.e. the reception and
transmission of orders. The first aim of the theses was to describe the regulation of this area,
and for that purpose the related essential terms and possible providers of investment
intermediation were discussed, including the description of both European and Czech sources
of law. The implementation of MiFID II Directive and related legislation affected primarily the
regulation of the investment intermediaries (in Czech investiční zprotředkovatelé), which
de facto operate as limited investment firm. This stricter regulation may change the way
investment services are distributed in the Czech Republic due to the common tight cooperation
between investment firms (in Czech obchodníci s cennými papíry) and investment
intermediaries. Another aim of the theses and its core part was to identify how the KYC
principle is triggered during investment intermediation (excluding KYC aspects arising from
the anti-money laundering regulation). It was found that those KYC aspects include customers’
categorization and (mainly) the assessment of suitability and appropriateness of provided
investment service and investment instrument. The scope of information a provider needs to
obtain from a customer is rather broad, therefore the provider is truly getting to know customers
through this process. Consumer’s knowledge and experience in the investment field, his
financial situation and investment objectives are the information relevant for the suitability
assessment. The theses did not only discuss these terms, but it also attempted to solve the
question of liability for investment questionnaire in case of cooperation between an investment
firm and an investment intermediator.
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