Zápis z 2. jednání Výboru pro finanční trh
Datum a místo konání:
Zúčastnění členové:
Další zúčastněné osoby:

26. září 2006, Česká národní banka (ČNB)
Jiří Rusnok (předseda), Radek Urban (místopředseda), Otakar
Schlossberger (finanční arbitr), Tomáš Prouza, Klára Cetlová
(oba Ministerstvo financí), Michaela Erbenová (ČNB)
Tomáš Rýdl (tajemník, ČNB)

Návrh programu jednání:
1.)
návrh zprávy o situaci na českém kapitálovém trhu v roce 2005 (předkladatel: ČNB),
2.)
návrh zprávy dohledu o pojistném trhu v roce 2005 (předkladatel: ČNB),
3.)
diskusní materiál o ochraně spotřebitele na finančním trhu a budoucí úloze ČNB v této
oblasti (předkladatel: ČNB),
4.)
různé.
Závěry jednání (v členění dle návrhu programu):
Ad 1.) a 2.)
Výbor pro finanční trh (dále jen „Výbor“) vzal po diskusi a menších připomínkách obě zprávy
na vědomí, a to s přihlédnutím ke skutečnosti, že jejich vyhotovení a předložení je v podstatě
„pohrobkem“ po předchozích dozorových úřadech (Komise pro cenné papíry, resp.
Ministerstvo financí/MF/). Členové Výboru v této souvislosti sdělili určitá doporučení co do
struktury a obsahu směrem k budoucí jednotné zprávě ČNB o výkonu dohledu nad finančním
trhem, kterou má ČNB poprvé předložit vládě, Poslanecké sněmovně a Senátu za rok 2006 do
30. června 2007. Výbor by se rád návrhem struktury a obsahu této zprávy zabýval na
některém ze svých příštích jednání.
Ad 3.)
Po kratší obecné debatě (zejména otázka vztahu mezi ochranou spotřebitele a stabilitou a
zdravím finančního trhu) Výbor přerušil projednávání materiálu s tím, že:
a) požádal zástupce MF o předložení informace o názoru ministerstva na budoucí
institucionální zajištění ochrany spotřebitele na finančním trhu,
b) členové Výboru zašlou jeho tajemníkovi připomínky k materiálu do konce října t.r.
Materiálem (a případnou informací MF) se Výbor bude podrobněji zabývat na svém příštím
jednání.
Ad 4.)
V rámci projednávání výše uvedených materiálů bylo diskutováno několik souvisejících, byť
relativně samostatných témat.
Volenými členy Výboru byl prezentován názor, že trh by uvítal, kdyby ČNB iniciovala
diskusi (interní, později externí s vládou a trhem) o národní doktríně dohledu, regulace a
rozvoje finančního trhu. Jejím výstupem by mělo primárně být stanovení cílů, kterých chce
Česká republika, resp. jednotlivé zainteresované strany, dosáhnout ke zvýšení atraktivnosti
tuzemského finančního trhu pro investory (institucionální i drobné). Tuto myšlenku podpořili
všichni členové Výboru a zástupkyně ČNB přislíbila o tomto návrhu informovat bankovní
radu.

Dále proběhla výměna názorů ohledně regulace a dohledu samostatných zprostředkovatelů
v oblasti finančních služeb. Členové Výboru však berou na vědomí, že diskuse ohledně této
problematiky probíhá primárně v souvislosti s již zahájenou iniciativou MF.
Členové Výboru také probírali otázku způsobu a úrovně komunikace veřejného (MF, ČNB) a
soukromého (profesní asociace) sektoru při formulaci „národních postojů“ k připravovaným
stěžejním legislativním a metodickým dokumentům EU týkajícím se finančního trhu (př.
Basel II, Solvency II, MiFID).
Předseda Výboru osloví dopisem předsedu Rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny p.
Sobotku se žádostí o volbu posledního, předchozím rozpočtovým výborem nezvoleného,
člena Výboru.
Členové Výboru se dohodli, že kromě zápisu uveřejňovaného podle jednacího řádu Výboru na
internetových stránkách ČNB budou z jednání pořízeny minutes, které budou poskytnuty pro
informaci členům bankovní rady ČNB.
Příští jednání Výboru se uskuteční v úterý 28. listopadu 2006 od 13.30 hod.
V Praze dne 4. října 2006.
Zapsal:
Schválil:

Tomáš Rýdl (tajemník)
Jiří Rusnok (předseda)
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