Zápis z 8. jednání Výboru pro finanční trh
Datum a místo konání:
Zúčastnění členové:

Další zúčastněné osoby:

12. května 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,
Libuše Horáková (oba Ministerstvo financí/MF/), Miroslav
Singer (ČNB)
Zdeněk Tůma (guvernér ČNB) – k 1. a 2. bodu jednání
Jiří Kunert (prezident České bankovní asociace), Tomáš Síkora
(výkonný ředitel České asociace pojišťoven), Martin Hanzlík
(výkonný ředitel Asociace pro kapitálový trh ČR) – všichni k 1.
bodu jednání
Tomáš Rýdl (tajemník/ČNB)

Program jednání:
1.)
věcný záměr zákona o dohledu nad finančním trhem (předkladatel MF),
2.)
zpráva o státní kontrole na finančním trhu v roce 2007 v oblasti stavebního spoření a
penzijního připojištění (předkladatel MF),
3.)
zaměření dohledu nad finančním trhem v roce 2008 (předkladatel ČNB),
4.)
návrh na úpravu rozsahu kompetencí Finančního arbitra České republiky (předkladatel
finanční arbitr),
5.)
pilotní projekt ověření odborných standardů pro poskytovatele poradenských a
zprostředkovatelských služeb na finančním trhu (předkladatel V. Tomek),
6.)
různé (ústní informace od členů Výboru apod.).
Závěry jednání (v členění dle programu):
Ad 1.)
K návrhu věcného záměru zákona o dohledu nad finančním trhem, k němuž nyní
probíhá druhé kolo veřejné diskuse a meziresortní připomínkové řízení, byli na jednání
Výboru pro finanční trh (dále jen „Výbor“) přizváni jako hosté i reprezentanti
nejvýznamnějších profesních asociací sdružujících účastníky finančního trhu. Výbor po
diskusi vzal materiál na vědomí. Tržní subjekty sice nepovažují vznik zákona za naléhavou
potřebu, ale chápou, že pro provádění dohledu nad finančním trhem ze strany ČNB bude
přínosem vedoucím k jeho vyšší efektivitě. Dopracování zákona je především na dohodě MF
a ČNB. Výbor by ale uvítal, kdyby bylo v budoucnu přistoupeno též ke sladění
hmotněprávních pravidel činnosti finančních institucí.
Ad 2.)
Výbor byl ze strany zástupců MF informován o výkonu státní kontroly v oblasti
stavebního spoření a penzijního připojištění v roce 2007. Předmětem této kontroly je
nakládání se státním příspěvkem na stavební spoření a penzijní připojištění. Výbor vzal
zprávu na vědomí a vedl obecnější diskusi k systému státní podpory.
Ad 3.)
Výbor vzal na vědomí informaci ČNB o jejích záměrech v oblasti výkonu dohledu nad
finančním trhem pro rok 2008 po překlopení vnitřního organizačního uspořádání této agendy
v centrální bance funkcionálním způsobem. Výbor zaznamenal, že tento materiál vychází
z jím iniciovaného strategického dokumentu „Poslání ČNB při dohledu nad finančním trhem

ČR“ a i do budoucna uvítá, pokud budou aktuální a konkrétní záměry a plány ČNB v oblasti
regulace a dohledu vždy s tímto posláním konfrontovány. V rámci diskuse zástupce ČNB
přislíbil informovat Výbor na jeho příštím jednání o aktuálním stavu zajištění problematiky
ochrany spotřebitele na finančním trhu, která byla svěřena do působnosti ČNB v únoru t.r. a
nebyla předmětem projednávaného materiálu.
Ad 4.)
Výbor se seznámil s pracovním návrhem finančního arbitra ohledně rozšíření
působnosti jeho úřadu. Členové Výboru k němu zastávají odlišná stanoviska. Jakýkoliv
uvažovaný rozsah kompetencí finančního arbitra závisí do značné míry na způsobu (zdrojích)
jeho financování, a právě v této věci přetrvávají zásadní rozpory mezi dotčenými subjekty a
orgány. Z důvodu odlišných názorů finanční arbitr požádal zástupce MF, aby ministerstvo,
jakožto vrcholný orgán státu pro oblast finančního trhu, oficiálně zaštítilo činnost
multilaterální pracovní skupiny, která by sporné otázky zanalyzovala a rozpracovala
jednotlivé varianty dalšího vývoje v oblasti institucionálního zajištění mimosoudního řešení
sporů na finančním trhu, což Výbor podpořil.
Ad 5.)
Výbor po diskusi podpořil realizaci přípravného projektu k prohloubení profesní
adaptability finančních zprostředkovatelů a poradců, který připravila Asociace finančních
zprostředkovatelů a finančních poradců ČR. Tento projekt má na základě e-learningového
programu ověřit úroveň odbornosti distributorů finančních produktů u nás a jejich
kategorizaci a jeho vyhodnocení lze využít pro budoucí nastavení regulatorních pravidel
tohoto odvětví. Projekt má být po dobu 3 let plně financován z evropských strukturálních
fondů.
Ad 6.)
Výbor krátce diskutoval otázky spojené se zajištěním dostatečné kapitálové
vybavenosti v sektoru penzijních fondů.
Výbor se shodl na obecném pravidle, že připomínky k diskutovaným materiálům je
možné zaslat písemně předkladateli materiálu do 2 týdnů po jednání Výboru, nedohodne-li se
v konkrétním případě Výbor jinak.
V týdnu od 19. května t.r. obdrží dle předchozí dohody členové Výboru návrh části B
zprávy ČNB o výkonu dohledu nad finančním trhem za rok 2007 a návrh vyjádření Výboru
do této zprávy k připomínkám per rollam.
Výbor byl informován o tom, že ke dni schválení zprávy o výkonu dohledu nad
finančním trhem za rok 2007 bankovní radou rezignuje na funkci tajemníka Výboru p. Rýdl a
novým tajemníkem se stane Ing. Lukáš Kučera.
Příští zasedání Výboru pro finanční trh se uskuteční v září nebo říjnu t.r. (bude
upřesněno později).
V Praze dne 22. května 2008
Zapsal:
Schválil:

Tomáš Rýdl (tajemník)
Jiří Rusnok (předseda)
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