
Zápis z 9. jednání Výboru pro finanční trh 
 

Datum a místo konání: 29. října 2008, Česká národní banka (ČNB) 

Zúčastnění členové: Jiří Rusnok (předseda), Radek Urban (místopředseda), Václav 
Tomek (všichni tři zvoleni Rozpočtovým výborem Poslanecké 
sněmovny), František Klufa (finanční arbitr), Klára Hájková, Jiří 
Król (oba Ministerstvo financí/MF/), Miroslav Singer (ČNB) 

Další zúčastněné osoby: Lukáš Kučera (LK/tajemník) 
 
Program jednání: 

1) informace o hlavních aktivitách v oblasti dohledu nad finančním trhem v 1. pololetí 2008 
(předkladatel ČNB), 

2) teze pro přípravu nového zákona o penzijním připojištění (předkladatel MF), 
3) informace o materiálu – Memorandum of Understanding (MoU) o přeshraniční spolupráci 

v oblasti finanční stability (předkladatel ČNB), 
4) informace o situaci na finančním trhu v České republice s ohledem na probíhající finanční 

krizi (předkladatel ČNB), 
5) informace o činnosti úřadu finančního arbitra v letech 2003 – 2007 (předkladatel FA) 
6) různé (ústní informace od členů Výboru apod.) 
 
 
Závěry jednání (v členění dle programu): 
 
Ad 1) 

Po krátké diskusi vzal Výbor pro finanční trh (dále jen „Výbor“) na vědomí informaci 
ČNB o jejích hlavních aktivitách v oblasti dohledu nad finančním trhem v 1. pololetí 2008 
(předkládá ČNB dvakrát ročně na základě §45c odst. 3 zákona o České národní bance). Výbor 
navrhl, aby v příští zprávě, pokud bude technicky možné, byl podrobně zachycen celkový 
průběh sankčního řízení u jednotlivých subjektů. 
 

Ad 2) 

Výbor se seznámil s vládou schváleným dokumentem nazvaným teze pro přípravu 
nového zákona o penzijním připojištění, který vymezuje jeden z klíčových bodů druhé etapy 
důchodové reformy. Členové výboru diskutovali konkrétní body tezí k návrhu zákona o 
penzijním připojištění, přičemž vyjádřili své výhrady  k určitým bodům tezí, příp. uvedli, že 
některé věci jsou řešeny pouze okrajově.  Na jednání bylo mj. zdůrazněno, že jedním ze 
základních aspektů nového zákona by mělo být jeho maximální jednoznačnost a 
srozumitelnost pro všechny účastníky (klient, poskytovatel a stát). Dále se zástupci MF a 
ČNB se dohodli na těsnější spolupráci při přípravě paragrafovaného znění zákona.  

 
Ad 3) 

Výbor vzal na vědomí materiál s názvem Dohoda o spolupráci v oblasti přeshraniční 
finanční stability mezi orgány dohledu nad finančním trhem, centrálními bankami a 
ministerstvy financí (Memorandum of Understanding). Tento dokument vstoupil v platnost 
dne 1. června 2008 a jeho cílem by mělo být efektivnější řešení přeshraniční finanční krize a 



minimalizovat náklady s krizí spojené. Při diskusi zaznělo, že ve světle probíhající finanční 
krize, praktické použití této dohody zatím nebylo zaznamenáno. 
 

Ad 4) 

Z podnětu předsedy Výboru byla ČNB zpracována informace o situaci na finančním 
trhu v České republice v souvislosti s probíhající finanční krizí ve světě. V prezentaci zaznělo, 
že finanční trh České republiky nebyl přímo zasažen, ale důsledky krize se projevují spíše 
zprostředkovaně. Rovněž byly uvedeny konkrétní oblasti, které jsou, v souvislosti s krizí, 
ČNB intenzivně sledovány. V obecné diskusi se členové Výboru vyjadřovali k možnému 
budoucímu vývoji regulačního prostředí ve světě a zejména v Evropě. Výbor ocenil dobrou a 
rychlou komunikaci ČNB s účastníky trhu i veřejností a rovněž pozitivně zhodnotil konkrétní 
kroky a opatření provedené ČNB. 
 

Ad 5) 

Finanční arbitr seznámil členy Výboru s činností svého úřadu v letech 2003 – 2007. Ve 
zprávě mj. zaznělo, že činnost úřadu se ve vybraných srovnávacích ukazatelích neliší od zemí 
se zavedeným systémem tohoto úřadu. V následné diskusi finanční arbitr zodpověděl 
doplňující dotazy členů Výboru. Finanční arbitr rovněž uvedl, že v souvislosti s finanční krizí 
se zvýšil počet telefonických dotazů, jež se v největší míře týkaly rozsahu a pojištění 
bankovních vkladů. 
 

Ad 6) 

Zástupci MF přiblížili členům Výboru průběh příprav v souvislosti s nadcházejícím 
předsednictvím Rady EU v příštím roce a zároveň přislíbili informovat členy Výboru o 
přesném rozsahu agendy, jež bude řešena v době předsednictví České republiky. 

Příští zasedání Výboru se uskuteční začátkem roku 2009 (bude upřesněno později). 
 

 

V Praze dne 7. listopadu 2008 
 
Zapsal:  Lukáš Kučera (tajemník) 

Schválil: Jiří Rusnok (předseda) 


