Zápis z 11. jednání Výboru pro finanční trh
Datum a místo konání:

1. září 2009, Česká národní banka (ČNB)

Zúčastnění členové:

Tomáš Síkora (předseda), Radek Urban (místopředseda), Václav
Tomek (všichni tři zvoleni Rozpočtovým výborem Poslanecké
sněmovny), František Klufa (finanční arbitr), Klára Hájková, Jiří
Król (oba Ministerstvo financí), Miroslav Singer (ČNB)

Omluvení členové:

-

Další zúčastněné osoby:

Lukáš Kučera (tajemník/ČNB)

Program jednání:
1) úvod,
2) informace o hlavních aktivitách v oblasti dohledu nad finančním trhem v 1. pololetí 2009
(předkladatel ČNB),
3) informace o záměru MF prodávat dluhopisy retailové klientele (předkladatel MF),
4) dokument ČNB týkající se metodiky vynucování a sankcionování na finančním trhu
(předkladatel ČNB),
5) informace o možných důsledcích závěrů de Larosièrovy skupiny na finanční trh ČR
(předkládá MF),
6) informace MF o výstupu PS k problematice sjednocení distribuce na finančním trhu
(předkládá MF),
7) informace o opatření k udržení finanční stability penzijních fondů (předkládá ČNB)
8) různé (ústní informace od členů Výboru apod.)
Závěry jednání (v členění dle programu):
Ad 1)
V úvodu jednání se představil nový předseda Výboru pro finanční trh (dále jen
„Výbor“) a přivítal všechny členy na jednání. V tomto bodě jednání byly dále diskutovány
organizační záležitosti činnosti Výboru a také charakter materiálů, které budou projednávány
na příštích jednáních Výboru.
Ad 2)
Po krátké diskusi vzal Výbor na vědomí informaci ČNB o jejích hlavních aktivitách
v oblasti dohledu nad finančním trhem v 1. pololetí 2009 (ČNB předkládá dvakrát ročně na
základě §45c odst. 3 zákona o České národní bance).
Ad 3)
Zástupkyně Ministerstva financí seznámila členy Výboru s dosavadním vývojem
procesu přípravy prodeje státních spořících dluhopisů fyzickým osobám. Dále byly
diskutovány technické otázky týkající se této problematiky. Výbor vzal materiál na vědomí.

Ad 4)
Materiál vypracovaný ČNB týkající se metodiky vynucování a sankcionování na
finančním trhu byl vyžádán členy Výboru na minulém zasedání v březnu t.r. V informaci mj.
zaznělo, že počet stížností podaných na jednotlivé subjekty se neustále zvyšuje. Členové
Výboru rovněž diskutovali konkrétní provinění kontrolovaných subjektů. Výbor vzal materiál
na vědomí.
Ad 5)
Po diskusi vzal Výbor na vědomí dokument Ministerstva financí seznamující členy
Výboru s důležitými aspekty zprávy tzv. de Larosièrovy skupiny. Účastnici jednání shledali
na navrhovaném řešení výkonu dohledu v zemích EU jistá pozitiva, nicméně zaznělo i
několik nesouhlasných názorů. Dokonce bylo konstatováno, že určitá opatření vyplývající
z dokumentu překročily mandát skupiny a mohou znamenat i hrozbu pro další fungování
finančního trhu v EU.
Ad 6)
Z podnětu Ministerstva financí vznikla počátkem t.r. pracovní skupina složená ze
zástupců MF, ČNB, profesních asociací působících na finančním trhu a spotřebitelských
sdružení. Cílem skupiny bylo řešení oblasti zprostředkování a poradenství na finančním trhu.
Nyní probíhá formální schvalování textu doporuční pracovní skupiny V první polovině září
2009 by měl být soubor doporučení předán MF jako podklad pro rozhodnutí o implementaci.
Výbor vzal materiál na vědomí a většina členů vysoce ocenila přístup Ministerstva financí,
které přizvalo k jednání všechny zainteresované subjekty.
Ad 7)
Informace o opatření k udržení finanční stability penzijních fondů vychází z jednání
mezi ČNB a Asociací penzijních fondů (APF), která probíhala od konce r. 2008 do poloviny
r. 2009. Následně odsouhlasilo prezídium APF v červenci t.r. zavedení obezřetnostních
opatření k udržení finanční stability penzijního fondu, které doporučuje svým členům k jeho
aplikaci s účinností od 1.9.2009. Výbor vzal materiál na vědomí, vyzdvihl snahu ČNB i APF
a ocenil tento druh samoregulace jako vysoce přínosný.
Ad 8)
V tomto bodě nejdříve členové diskutovali reálnou možnost rozsudku Evropského
soudního dvora ve věci dosud neuskutečněné implementace zaměstnaneckých penzijních
fondů v ČR. V této věcí požádal předseda Výboru zástupkyni MF o podrobnější informace na
příští jednání Výboru.
Členové výboru dále diskutovali návrhy MF týkající se eliminace deficitu státního
rozpočtu. Jedním z těchto opatření je snížení státního příspěvku na podporu stavebního
spoření.
Dosavadní člen Výboru Jiří Król oznámil členům, že koncem září t.r. opouští MF a
tudíž již nebude členem Výboru. Předseda Výboru mu poděkoval za dosavadní práci pro
Výbor.
Příští jednání Výboru by se mělo uskutečnit počátkem prosince 2009.

V Praze dne 10. září 2009
Zapsal:

Lukáš Kučera (tajemník)

Schválil:

Tomáš Síkora (předseda)

