
Právo finančného trhu I.

(Podstata, funkcie a rozdelenie fin. trhov. 
Postavenie práva fin. trhu v systéme práva. 
Podstata, predmet a systém práva fin. trhu. 

Charakteristika vzťahov vznikajúcich v rámci práva 
fin. trhu.)

(7. prednáška)

Ladislav HRABČÁK

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH, PRÁVNICKÁ FAKULTA
Katedra finančného práva, daňového práva a ekonómie



Pojem trh a jednotlivé druhy trhov

• Čl. 55 ods. 1 Ústavy SR: „Hospodárstvo Slovenskej republiky sa zakladá
na princípoch sociálne a ekologicky orientovanej trhovej ekonomiky.“

• trh – mechanizmus, prostredníctvom ktorého sa kupujúci a
predávajúci navzájom ovplyvňujú, aby určili ceny a množstvá tovarov

• Rozlišujeme napr. trh práce, trh tovarov a služieb, finančný trh, trh
pôdy a pod.



Finančný trh – pojem a podstata

• Finančný trh – systém vzťahov, nástrojov, subjektov a inštitúcií
umožňujúcich zhromažďovanie, sústreďovanie, rozdeľovanie a
rozmiestňovanie dočasne voľných peňažných prostriedkov na základe
ponuky a dopytu

• Zákl. úloha – zabezpečenie prostredníctvom sprostredkovateľov presun
peňažných prostriedkov medzi jednotlivými ekonomickými subjektami

• V zásade rozlišujeme 3 kategórie subjektov, a to:
1. deficitné jednotky – osoby, kt. pociťujú nedostatok zdrojov (peňazí); prichádzajú

na finančný trh s cieľom získať tieto zdroje (požičiavajú si),
2. prebytkové jednotky – osoby, kt. disponujú dočasne/trvale voľnými zdrojmi a

snažia sa tieto zdroje efektívne umiestniť (investovať),
3. finančný sprostredkovatelia – osoby, kt. hlavnou úlohou je zabezpečenie

efektívneho toku zdrojov medzi prebytkovými a deficitnými jednotkami.



Funkcie finančného trhu

• Fin. trhy sú neoddeliteľnou súčasťou svetového hospodárstva a plnia viaceré
funkcie:

1. depozitná f-cia – umiestňovanie úspor FO a PO do rôznych nástrojov fin. trhu s rôznou
mierou zisku a rôznym rizikom ich návratnosti,

2. úverová f-cia – umožnenie deficitným jednotkám získať potrebný obnos voľných
peňažných prostriedkov,

3. f-cia zabezpečenia bohatstva – možnosť uchovania bohatstva investovaním do nástrojov
fin. trhu,

4. f-cia likvidity – bohatstvo uložené vo fin. nástrojoch je spravidla možné rýchlo zameniť za
hotovostné peňažné prostriedky,

5. f-cia platobná – realizácia platieb za tovary a služby cez finančno – trhový mechanizmus,
6. f-cia ochrany proti riziku – plní ju najmä v súvislosti s poistením (životné, ale aj neživotné –

majetkové poistenie, poistenie zodp. za škodu),
7. selektívna f-cia – fin. trh pôsobí tak, aby bola vytvorená rovnováha medzi úsporami a

reálnymi investíciami,
8. politická f-cia – fin. trhy sú hlavným kanálom, cez kt. vlády realizujú svoju politiku.



Druhy finančných trhov

• viaceré klasifikačné kritériá:
1. kritérium časového aspektu obchodovania:

• peňažný trh – ide o krátkodobý trh, kde predmetom obchodovania sú krátkodobé peň.
prostriedky, kt. lehota splatnosti nie je spravidla dlhšia ako 1 rok (najmä krátkodobé úvery,
pôžičky, vklady a pod.),

• kapitálový trh – trh strednodobých až dlhodobých peň. prostriedkov, kt. splatnosť presahuje 1
rok (napr. dlhopisy, dlhodobé úvery až do 30 r.),

2. iné kritérium:
• primárny trh – určený na obchodovanie s novými emisiami cenných papierov,
• sekundárny trh – obchodovanie s už skôr emitovanými cennými papiermi,

3. vecné hľadisko:
• úverové trhy,
• trhy cenných papierov,
• trhy devízové,
• trhy poistné,
• trhy drahých kovov a pod.



Postavenie práva fin. trhu v systéme práva

• Právo finančného trhu je osobitným subsystémom finančného práva

• S ohľadom na to, patrí medzi odvetvia verejnoprávne, čo je dané
metódami právnej regulácie

• Prevažujú pr. Vzťahy založené na subordinačnom princípe

• Existujú aj teoretici, podľa kt. sa právo fin. trhu vyčleňuje postupne
spod finančného práva a stáva sa autonómnym pr. odvetvím



Predmet práva finančného trhu

• Predmet finančné práva – spoločensko – ekonomické vzťahy (peňažné vzťahy), kt.
priamo alebo sprostredkovane súvisia s tvorbou, rozdeľovaním a používaním št. a iných
ver. Peňažných fondov určených na krytie fin. potrieb štátu a iných verejnop. subjektov

• Predmet práva fin. trhu – tie spoločensko – ekonomické vzťahy, kt. sa týkajú:
• nástrojov fin. trhu,
• subjektov fin. trhu,
• regulácie fin. trhu.

• nakoľko sú tieto vzťahy regulované právom, ide o právne vzťahy

• charakt. znaky:
• 1 zo subjektov je vždy článok fin. trhu,
• predmetom sú peň. prostriedky, resp. vzťahy vznikajúce v súvislosti s nimi,
• obsahom sú PaP ust. zákonom alebo dohodou (obsah má charakter majetkový).

• prelínajú sa tu prvky verejnopr. (nástroje a subjekty fin. trhu) a súkromnopr. regulácie
(regulácia fin. trhu)



Ďakujem za pozornosť


