
Zápis z 10. jednání Výboru pro finanční trh 
 

Datum a místo konání: 17. března 2009, Česká národní banka (ČNB) 

Zúčastnění členové: Jiří Rusnok (předseda), Radek Urban (místopředseda; oba 
zvoleni Rozpočtovým výborem Poslanecké sněmovny), 
František Klufa (finanční arbitr), Klára Hájková (Ministerstvo 
financí), Miroslav Singer (ČNB) 

Omluvení členové: Václav Tomek (zvolen Rozpočtovým výborem Poslanecké 
sněmovny), Jiří Król (Ministerstvo financí) 

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

1) informace o hlavních aktivitách v oblasti dohledu nad finančním trhem ve 2. pololetí 
2008 (předkladatel ČNB), 

2) informace z jednání pracovní skupiny Evropské komise o reformě dohledů (předkladatel 
R. Urban), 

3) informace o aktuálním stavu zajištění problematiky ochrany spotřebitele na finančním 
trhu (předkladatel ČNB a Kancelář finančního arbitra ČR), 

4) informace o situaci na finančním trhu (předkladatel ČNB), 
5) 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 ve 2. pololetí 2008 
(ČNB předkládá dvakrát ročně na základě §45c odst. 3 zákona o České národní bance). 
V rámci projednávání materiálu byl mj. zmíněn dokument ČNB týkající se metodiky 
vynucování a sankcionování na finančním trhu. Na žádost předsedy Výboru přislíbil zástupce 
ČNB předložit tento materiál k informaci na některém z příštích jednání Výboru. 

 
Ad 2) 

Výbor prodiskutoval Zprávu Evropské komise o reformě dohledů (tzv. de Larosièrova 
skupina). V diskusi mj. zaznělo, že Zpráva je výsledkem politického konsensu a debata 
ohledně nastavení fungovaní dané problematiky je teprve na začátku. Podle členů Výboru je 
ve Zprávě řada sporných návrhů a vliv na fungování finančního trhu v ČR by v případě jejich 
schválení byl významný. V diskusi dále zaznělo, že další debata by měla pokračovat 
především na technické a ne politické úrovni. Zástupce ČNB uvedl, že stanovisko k uvedené 
Zprávě bude uveřejněno na webu ČNB v nejkratším možném termínu. 

Předseda Výboru požádal zástupkyni Ministerstva financí, aby, pokud to bude již 
možné, na příštím zasedání Výboru byla vypracována detailní informace o možných 
důsledcích závěrů de Larosièrovy skupiny na finanční trh ČR. 

 

 



Ad 3) 

Výbor byl informován o aktuálním stavu zajištění problematiky ochrany spotřebitele na 
finančním trhu. Za tímto účelem byl v ČNB dne 1. září 2008 zřízen Samostatný odbor 
ochrany spotřebitele (SAO OS), který kromě ústředí působí i v každé ze sedmi poboček ČNB. 
V diskusi členové Výboru uvítali fungování tohoto odboru a rovněž ocenili snahu o finanční 
vzdělávání veřejnosti, které tento odbor považuje za jeden z úkolů v oblasti ochrany 
spotřebitele.  

Na danou problematiku navázala prezentace tiskové zprávy o činnosti Kanceláře 
finančního arbitra ČR v roce 2008. Bylo konstatováno, že došlo k nárůstu obdržených 
podnětů, k čemuž určitě přispěla i snaha Kanceláře finančního arbitra o získání většího 
povědomí o fungování úřadu. V prezentaci dále zaznělo, že Kancelář finančního arbitra i SAO 
OS spolu komunikují a v jednotlivých činnostech se vzájemně doplňují. Výbor ocenil 
zvyšující se aktivitu i efektivnost obou institucí. 
 

Ad 4) 

Z podnětu Ministerstva financí zpracovala ČNB informaci o aktuální situaci na 
finančním trhu ČR. V současné době je příliš brzy detailně hodnotit důsledky krize na 
finanční sektor ČR, tyto informace bude možné podat až v průběhu druhé poloviny roku 
2009. Dále bylo uvedeno, že tempo růstu úvěrů se snižuje, avšak rozhodně nedochází 
k poklesu objemu úvěrové angažovanosti, stejně tak nebyl zaznamenán výrazný růst 
úrokových nákladů. Na závěr zaznělo, že ČNB v letošním roce na finančním trhu neočekává 
významné změny. V následné debatě členové Výboru diskutovali aktuální situaci 
v jednotlivých sektorech finančního trhu. Členové Výboru také konstatovali, že důvěra 
veřejnosti v domácí finanční sektor nebyla v důsledku krize nijak otřesena. 
 

Ad 5) 

Výbor se dále zabýval připravovaným zákonem o penzijním spoření, zejména pak 
navrhovanou úpravou změny oceňování části portfolia cenných papírů v držení penzijních 
fondů. 

Členové Výboru také diskutovali návrh Ministerstva financí prodávat státní dluhopisy 
přímo veřejnosti.  V této souvislosti Výbor požádal Ministerstvo financí o detailní informace 
pro některé z dalších jednání. 
 

 

 

V Praze dne 26. března 2009 
 
Zapsal:  Lukáš Kučera (tajemník) 

Schválil: Jiří Rusnok (předseda) 


