Zápis z 5. jednání Výboru pro finanční trh
Datum a místo konání:
Zúčastnění členové:

Omluvení členové:
Další zúčastněné osoby:

19. června 2007, Česká národní banka (ČNB)
Jiří Rusnok (předseda), Radek Urban (místopředseda), Václav
Tomek (všichni tři zvoleni Rozpočtovým výborem Poslanecké
sněmovny), Otakar Schlossberger (finanční arbitr), Milan
Šimáček (Ministerstvo financí), Miroslav Singer (ČNB)
Klára Cetlová (Ministerstvo financí)
Jiří Kunert (Česká bankovní asociace), Jaroslav Kulhánek
(Česká asociace pojišťoven) – oba k bodu 1 programu
Tomáš Rýdl (tajemník/ČNB)

Program jednání:
1) návrh dokumentu „Poslání České národní banky při dohledu nad finančním trhem České
republiky“ (předkladatel ČNB),
2) pracovní materiál „Ochrana spotřebitele na finančním trhu“ (předkladatel MF),
3) různé (ústní informace od členů Výboru apod.).
Závěry jednání (v členění dle návrhu programu):
Ad 1.)
Z podnětu Výboru učiněného na jeho druhém zasedání vypracovala ČNB návrh
dokumentu, který formuluje základní poslání a principy dohledu ČNB nad finančním trhem
České republiky v členění na vize, mise, hodnoty a zásady dohledu. Cílem dokumentu má být
určitá veřejná deklarace ČNB, jakožto orgánu dohledu a regulace tuzemského finančního trhu,
přispívající k transparentnosti a předvídatelnosti jejího jednání v dané oblasti a tím i k rozvoji
finančního trhu u nás.
Výbor vznik a koncepci tohoto materiálu přivítal a jednotliví členové a hosté k němu
uplatnili konkrétní připomínky. Výbor doporučuje ČNB v materiálu více precizovat cíle
dohledu a regulace (za hranice vymezení daného platnou legislativou) a v souvislosti s tím by
přivítal větší pro-aktivitu použitých formulací. Výbor požádal ČNB, aby mu upravenou verzi
materiálu ještě jednou předložila, a očekává, že po dokončení a publikaci dokumentu bude
tento sloužit jako jeden ze základních metodických vodítek (core principles) pro činnost
zaměstnanců ČNB podílejících se na regulaci a dohledu nad finančním trhem.
Ad 2.)
Výbor projednal pracovní verzi materiálu Ministerstva financí (MF), který má za cíl
stanovit obecný rámec politiky a aktivit MF v oblasti ochrany spotřebitele na finančním trhu.
Na tento základní dokument by následně měly navazovat další věnující se již konkrétním
úkolům v této oblasti.
Členové Výboru sdělili své komentáře a připomínky k materiálu s tím, že Výbor
v souladu se závěry svých předchozích jednání k tomuto tématu očekává, že MF ve spolupráci
s ČNB a dalšími zainteresovanými subjekty připraví do konce roku materiál, který by řešil již
jen institucionálně-kompetenční otázky související s výkonem dozoru (dohledu) nad ochranou
spotřebitele na finančním trhu a s mimosoudním řešením sporů mezi spotřebiteli a finančními
institucemi.
Členové Výboru mohou zaslat své připomínky k projednávanému materiálu
zástupcům MF do 4. července t.r.

Ad 3.)
Výbor diskutoval otázku zapojení profesních asociací sdružujících účastníky
finančního trhu do prací Výboru (především prostřednictvím volených členů Výboru). ČNB
ústy svého zástupce ve Výboru i další členové Výboru přislíbili, že při distribuci podkladů pro
jednání Výboru budou vždy indikovat, zda je příslušný materiál určen jen členům Výboru či
zda je možné materiál konzultovat i s profesními asociacemi, případně jinými třetími
stranami. Provedení takové konzultace je potom na uvážení každého jednotlivého člena
Výboru.
Zástupce ČNB informoval Výbor o probíhající misi Světové banky k otázce
(spolu)financování nákladů na činnost orgánu dohledu nad finančním trhem z příspěvků jeho
účastníků. ČNB, která tuto misi, v jejímž čele jsou zkušení a renomovaní odborníci z Velké
Británie, iniciovala, očekává, že jejím výsledkem bude nezávislý názor na tuto problematiku
odpovídající poznatkům, které členové mise získají o tuzemském finančním trhu četnými
konzultacemi s různorodými subjekty působícími na tuzemském trhu. Členové mise by se
měli sejít mimo jiné i s představiteli Výboru pro finanční trh.
Příští zasedání Výboru pro finanční trh se uskuteční zřejmě v polovině října tohoto
roku (bude upřesněno).
V Praze dne 29. června 2007
Zapsal:
Schválil:

Tomáš Rýdl (tajemník)
Jiří Rusnok (předseda)
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