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Tato disertační práce se zabývá tuzemskou právní úpravou systému pro
odškodňování investorů . Systémy pro odškodňování investorů jsou zvláštní
kompenzační mechanismy financované primárně investičními podniky
(obchodníky s cennými papíry), jejichž hlavním úkolem je ochrana
drobných investorů, zákazníků obchodníků s cennými papíry, před
neschopností obchodníků s cennými papíry (investičních podniků) dostát
svým povinnostem vůči zákazníkům a vydat jim majetkové hodnoty, které
od nich převzali za účelem poskytnutí investiční služby. Pokud k takové
situaci dojde, poskytnou kompenzační systémy poškozený m zákazníkům
náhradu (ve stanovené výši a za stanovených podmínek). Tím systémy pro
odškodňování investorů významným způsobem posilují důvěru investorů
v kapitálový trh, která je zcela nezbytná nejen pro hladké fungování
kapitálového trhu, ale i celé ekono miky.
Vzhledem k významu systémů pro odškodňování investorů pro zachování
důvěry ve finanční trhy a pro řádné fungování evropského vnitřního trhu
(nejen) finančních služeb přijal dne 3. března 1997 Evropský parlament a
Evropská rada směrnici 97/9/ES, o systémech pro odškodnění investorů
(dále jen „směrnice ICS“), která ukládá každému členskému státu
povinnost zavést a „úředně uznat“ na svém území alespoň jeden systém
pro odškodňování investorů. V současné době tak na území každého
členského stát Evropské u nie působí alespoň jeden systém pro
odškodňování investorů.
Náš zákonodárce přistoupil k úpravě systému pro odškodňování investorů
v rámci harmonizace naší regulace kapitálového trhu s evropským právem,
tedy i se směrnicí ICS. Tato harmonizace byla realizo vána novelou zákona
č. 591/1992 Sb., o cenných papírech provedenou zákonem č. 362/2000 Sb.,
kterým se mění zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění
pozdějších předpisů, a některé další zákony . Tato úprava byla několikrát
novelizována a nakonec n ahrazena úpravou v hlavě šesté, deváté
části zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.
Autor zvolil takovou strukturu disertační práce, kdy po relativně stručném
exkurzu k nepříliš dlouhé historii této právní úpravy, rozebírá
v následujících kapitolách práce veškeré významné aspekty této právní
úpravy. Zabývá se nejprve právní povahou subjektů, které zabezpečují
systém pro odškodňování investorů, a to nejen v tuzemsku, ale i
v ostatních členských státech Evropské unie, jejichž zákonodárci poj ali
tuto úpravu leckdy velmi odlišně od právní úpravy naší. Zatímco v České

republice spravuje záruční systém, ze kterého se vyplácejí náhrady
zákazníkům obchodníka s cennými papíry, který není schopen plnit své
závazky vůči zákazníkům , zvláštní osoba veře jného práva – Garanční fond
obchodníků s cennými papíry, v zahraničí mají správci kompenzačních
systémů podobu např. společnosti soukromého práva, trustu, veřejného
fondu či různých útvarů bez právní subjektivity.
Zatímco v některých členských státech (na př. ve Spolkové republice
Německo) existuje více systémů pro odškodňování investorů, které fungují
oddělené pro jednotlivé typy investičních podniků (typicky zvlášť pro
bankovní i nebankovní obchodníky s cennými papíry), u nás existuje pouze
jediný systém, který je určen pro veškeré obchodníky s cennými papíry (ať
jsou zároveň bankou či nikoli) a pro veškeré investiční společnosti
poskytující investiční služby.
V kapitole věnované statusu Garančního fondu jsou dále rozebrány otázky
týkající se organizačníh o uspořádání Garančního fondu obchodníků
s cennými papíry, postavení členů jeho statutárního orgánu (správní rady)
a vztahu Garančního fondu k regulátorovi kapitálového trhu (České
národní bance) i Ministerstvu financí.
Následující kapitola se zabývá povin nými účastníky tohoto systému, tj.
subjekty povinně přispívajících do tohoto systému, jejichž zákazníci
požívají ochrany zajišťované tímto systémem. Těmito účastníky jsou
všichni obchodníci s cennými papíry, veškeré investiční společnosti
poskytující investiční služby a, za podmínek stanovených zákonem, i
zahraniční osoby, které na území České republiky poskytují investiční
služby.
V další kapitole se autor věnuje otázkám financování jak systému pro
odškodňování investorů, tak i provozních nákladů Garančníh o fondu. Jsou
zde rozebrány základní modely financování, které se uplatňují
v jednotlivých členských státech Evropské unie. Samostatně je pojednáno
o jednotlivých finančních zdrojích Garančního fondu, především o
příspěvcích
povinně
odváděných
účastníky
zá ručního
systému
spravovaného Garančním fondem (tj. o základně pro výpočet výši tohoto
příspěvku, o postupu při výpočtu výše tohoto příspěvku, včetně nejasností,
které stran výpočtu výše příspěvku panovaly u účastníků kapitálového
trhu).
Následující kapitol a vymezuje předmět náhrady Garančního fondu.
Předmětem náhrady z Garančního fondu je majetek zákazníka, který mu

nemohl být vydán z důvodů přímo souvisejících s finanční situací
obchodníka s cennými papíry, za situace, kdy Česká národní banka
oznámila Garančnímu fondu, že obchodník s cennými papíry z důvodu své
finanční situace není schopen plnit své závazky, nebo , kdy soud vydal
rozhodnutí o úpadku obchodníka s cennými papíry , popř. jiné rozhodnutí,
které má za následek, že se zákazníci obchodníka s c ennými papíry
nemohou vůči obchodníkovi s cennými papíry účinně domáhat vydání
svého majetku. Autor v rámci této kapitoly zejména rozebírá legální
definici pojmu „zákaznický majetek“, analyzuje veřejnoprávní charakter
tohoto institutu a jednotlivé složky l egální definice tohoto pojmu. Dále se
vymezuje zákaznický majetek v modelových situacích, ke kterým dochází
při poskytování investičních služeb. Autor se zde zabývá i negativním
vymezením pojmu zákaznický majetek a kriticky hodnotí relevantní soudní
judikaturu.
Další kapitola analyzuje úpravu procesu výplaty náhrad, včetně
negativního vymezení osob oprávněných k náhradě, výpočtu náhrady i její
výše, promlčecím lhůtám a lhůtám pro vyplacení náhrady.
Závěrečné tři kapitoly jsou věnovány komparaci. Nejprve se autor věnuje
komparaci s úpravou podobného garančního systému v zákoně o bankách –
Fondu pojištění vkladů. Systémy pojištění vkladů představují příbuzné a
historicky starší kompenzační systémy. Právě harmonizace systémů
pojištění vkladů provedená směrnicí ze dne 30. května 1994 , č. 94/19/ES,
o systémech pojištění vkladů , byla předobrazem úpravy systémů pro
odškodňování investorů ve směrnici ICS. Rovněž v našem národním právu
představuje úprava systému pojištění vkladů v zákoně o bankách historicky
starší úpravu, která byla zákonodárci vzorem pro úpravu systému pro
odškodňování investorů. Obě tyto úpravy mají proto řadu společných rysů,
v leckterých významných aspektech se však liší.
Další kapitola se věnuje komparaci s úpravou systému pro odškodňování
investorů ve Velké Británii. Velká Británie představuje jurisdikci
s výjimečně vyspělým kapitálovým trhem a globálním finančním centrem
(Londýnem), s plně funkčním systémem pro odškodňování investorů,
historicky podstatně starším, než je směrnice ICS.
Poslední kapitola
republice.

je

věnována

komparací

s úpravou

ve

Slovenské

Závěr práce shrnuje jednak základní charakteristiky tuzemské právní
úpravy systému pro odškodňování investorů , jakož i její nedostatky včetně
návrhů, jak tyto nedostatky odstranit.

