Zápis ze 7. jednání Výboru pro finanční trh
Datum a místo konání:
Zúčastnění členové:

Omluvení členové:
Další zúčastněné osoby:

13. února 2008, Česká národní banka (ČNB)
Jiří Rusnok (předseda), Radek Urban (místopředseda), Václav
Tomek (všichni tři zvoleni Rozpočtovým výborem Poslanecké
sněmovny), František Klufa (finanční arbitr), Milan Šimáček
(Ministerstvo financí/MF/), Miroslav Singer (ČNB)
Klára Cetlová (MF)
Tomáš Rýdl (tajemník/ČNB)

Program jednání:
1)
přehled priorit Ministerstva financí v oblasti finančního trhu na rok 2008 (předkladatel
MF),
2)
informace o hlavních aktivitách v oblasti dohledu nad finančním trhem v 2. pololetí
2007 (předkladatel ČNB),
3)
způsob a harmonogram zapojení Výboru do přípravy Zprávy ČNB o výkonu dohledu
nad finančním trhem za rok 2007 (předkladatel ČNB),
4)
problematika účetnictví českých pojišťoven a penzijních fondů (předkladatel R.
Urban),
5)
různé (problematika členství ČR ve FATF, představení a plány nového finančního
arbitra, další ústní informace od členů Výboru apod.).
Závěry jednání (v členění dle programu):
Ad 1)
Výbor pro finanční trh (dále jen „Výbor“) byl seznámen s letošními prioritami MF
v oblasti finančního trhu, ať již legislativní či nelegislativní povahy, včetně zastupování zájmů
České republiky při regulatorních aktivitách probíhajících na úrovni Evropské unie. Výbor
vzal tuto informaci na vědomí a členové Výboru poskytli zástupci MF zpětnou vazbu
k předestřeným úkolům. V legislativně-regulatorní oblasti diskuse Výboru směřovala k tomu,
aby vedle prioritního úkolu transponovat příslušné evropské směrnice docházelo též ke
slaďování pravidel mezi jednotlivými sektory finančního trhu (příklad účetnictví – viz dále).
V nelegislativní rovině by Výbor uvítal brzký vznik centrálního depozitáře, jak jej předvídá
zákon o podnikání na kapitálovém trhu. Výbor požádal zástupce ČNB, a MF, aby na příštím
jednání Výboru informovali o dalším vývoji ve věci vytvoření centrálního depozitáře.
Ad 2)
Výbor dále vzal na vědomí informaci ČNB o jejích hlavních aktivitách v oblasti
dohledu nad finančním trhem ve 2. pololetí 2007 (předkládá ČNB dvakrát ročně na základě §
45c odst. 3 zákona o České národní bance). Součástí materiálu byly vedle informací o
legislativních pracích, správních řízeních, kontrolách na místě a zapojení ČNB do evropské
spolupráce též popis změny vnitřního organizačního uspořádání ČNB v oblasti dohledu nad
finančním trhem, která k 1. lednu t.r. změnila tzv. sektorový model na model funkcionální, a
stručný nástin činnosti dohledu ČNB na tento rok. Zástupce ČNB přislíbil informovat Výbor
na jeho příštím jednáním o podrobnější strategii činností nových dohledových sekcí po jejím
odsouhlasení bankovní radou.
Nad rámec psané informace potom ještě dodal, že s účinností od 12. února t.r. byly
ČNB svěřeny kompetence v oblasti dohledu nad dodržováním části zákona o ochraně
spotřebitele (zejm. nekalé obchodní praktiky) licencovanými finančními institucemi.
Z rozpravy Výboru k této otázce vyplynulo, že stávající dělení kompetencí u ochrany
spotřebitele na finančním trhu mezi Ministerstvo financí, Českou národní banku, Českou

obchodní inspekci a Finančního arbitra nemusí být optimální, a vyzval k pokračování diskuse
nad institucionálním ošetřením této problematiky.
Ad 3)
Výbor bez diskuse odsouhlasil způsob a harmonogram svého zapojení do přípravy
Zprávy ČNB o výkonu dohledu nad finančním trhem za rok 2007 pro obě komory Parlamentu
a vládu ČR, jak navrhla ČNB. Stejně jako v loňském roce bude návrh zprávy projednán ve
Výboru per rollam po dvou částech a Výbor připojí ke zprávě kromě svého vyjádření k jejímu
obsahu i stručný odpočet svojí činnosti v uplynulém období (tj. za červen 2007 až květen
2008).
Ad 4)
Na základě diskusního materiálu předloženého místopředsedou Výboru a písemného
stanoviska ČNB k němu Výbor jednak vyzval k rozšíření okruhu finančních institucí
povinných účtovat podle mezinárodních účetních standardů (IFRS) a dále požádal
místopředsedu Výboru, aby inicioval odbornou schůzku k problematice účetnictví českých
pojišťoven a penzijních fondů za účasti zástupců trhu (dotčených profesních asociací), ČNB a
MF a následně připravil ve spolupráci s MF a ČNB informaci pro Výbor o závěrech diskuse.
Ad 5)
V návaznosti na otázku k možnosti členství České republiky ve Financial Action Task
Force (FATF), jakožto klíčového mezinárodního orgánu pro boj proti praní špinavých peněz
při OECD, vznesenou na minulém jednání Výboru, informoval zástupce MF o dosavadních
neúspěšných snahách ČR o vstup do této organizace. Nicméně se podle něj v poslední době
ukazuje, že situace se stává pro vznik členství příznivější, včetně podpory tomuto záměru ze
strany MF a ČNB. S vědomím, že tuto věc musí koordinovat Ministerstvo zahraničních věcí,
Výbor vyjádřil vstupu ČR do FATF podporu, neboť by to pomohlo dalšímu rozvoji
tuzemského finančního trhu.
Jakožto nový člen Výboru se ostatním představil nedávno ustavený finanční arbitr F.
Klufa. Vedle profesně-životopisných údajů uvedl dvě hlavní priority svého mandátu, a to
jednak zvýšení informovanosti laické veřejnosti o finančním arbitrovi, jednak rozšíření jeho
rozhodovací působnosti i vůči sporům z jiných finančních produktů než platebních.
Dosavadní jednání o posledně zmiňované otázce jsou závislá především na řešení financování
činnosti finančního arbitra a jeho úřadu. Finanční arbitr přislíbil předložit na příští jednání
Výboru materiál k této problematice.
V průběhu jednání se diskuse členů Výboru několikrát stočila na otázky
(samo/ko)regulace distribučních sítí finančních produktů a služeb z hlediska ochrany
spotřebitele. Výbor se k nim zřejmě vrátí na některém ze svých nadcházejících zasedáních.
V souvislosti s tímto tématem bylo apelováno na zajištění toho, aby regulace nezaostávala za
vývojem situace a rizik na trhu a nedošlo k diskreditaci některých finančních produktů v očích
veřejnosti.
Členové Výboru se rovněž shodli na tom, že na tuzemský finanční trh již není možné
nahlížet jako v počátečních a transformačních fázích, ale že se zkušenější z těchto etap vývoje
blížíme rozvinutým trhům. Takto by se měla Česká republika prezentovat i navenek vůči
zahraničním, evropským a mezinárodním institucím, které nezřídka tento posun neregistrují.
Příští zasedání Výboru pro finanční trh se zřejmě uskuteční 14. května 2008.
V Praze dne 21. února 2008
Zapsal:
Schválil:

Tomáš Rýdl (tajemník)
Jiří Rusnok (předseda)
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