
Zápis z 12. jednání Výboru pro finanční trh 

 

Datum a místo konání: 15. prosince 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, 
Daniel Drahotský (oba Ministerstvo financí), Miroslav Singer 
(ČNB) 

Omluvení členové: - 

Další zúčastněné osoby: Lukáš Kučera (tajemník/ČNB) 

 
 
Program jednání: 

1) úvod, 
2) analýza distribuce na finančním trhu (předkladatel MF), 
3) informace o činnosti Samostatného odboru ochrany spotřebitele (předkladatel ČNB), 
4) informace o důsledcích neuskutečněné implementace zaměstnaneckých penzijních fondů 

v ČR (předkladatel MF), 
5) různé (ústní informace od členů Výboru apod.) 
 
 
Závěry jednání (v členění dle programu): 
 
Ad 1) 

V úvodu jednání přivítal předseda Výboru pro finanční trh (Výbor) nového člena pana 
Daniela Drahotského z Ministerstva financí. Dále byly diskutovány organizační záležitosti 
další činnosti Výboru. 
 

Ad 2) 

Hlavním bodem jednání byl materiál zpracovaný MF, který se zabýval analýzou 
vybraných aspektů distribuce na finančním trhu. Analýza se soustředila na zmapování 
vybraných v současnosti fungujících distribučních kanálů jednotlivých sektorů finančního 
trhu, tj. bankovní vklady, úvěry, pojišťovnictví a kapitálový trh. V diskusi zazněly od členů 
Výboru určité připomínky k některým formulacím (zaměňování stavu legislativy s působením 
ČNB) a věcná doplnění,  které MF přislíbilo do materiálu zapracovat. MF plánuje tento 
dokument zveřejnit na své webové stránce v průběhu příštího týdne. Členové Výboru se 
shodli, že po zapracování připomínek půjde o velice zajímavý a přínosný materiál, který 
přehledně popisuje hlavní aspekty problematiky distribuce na finančním trhu. 
 

Ad 3) 

Výbor projednal zprávu o činnosti Samostatného odboru spotřebitele. Tento odbor, 
který působí v rámci ČNB, funguje od 1.9.2008. Kromě samotné ochrany spotřebitele na 
finančním trhu, se odbor angažuje také v oblasti finančního vzdělávání mládeže a dospělých. 
Výbor se seznámil s daným materiálem a vyžádal pro příští aktualizaci zprávy doplnění o 



kvantifikaci nákladů činnosti odboru a počtu pracovníků v odboru i na pobočkách, kteří se 
problematikou zabývají.  

 
Ad 4) 

V dalším bodu jednání se projednávala informace MF o žalobě na Českou republiku pro 
porušení Smlouvy ES ohledně namítané neúplné transpozice směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2003/41/ES ze dne 3. června 2003 o činnostech institucí zaměstnaneckého 
penzijního pojištění a dohledu nad nimi. Členové Výboru diskutovali možné varianty řešení 
tohoto problému ale vzhledem k tomu, že rozhodnutí Evropského soudního dvora zatím 
nepadlo, Výbor vyčká se svým stanoviskem až po rozhodnutí soudu. 
 

Ad 5) 

Nosným tématem diskuse byly tzv. disclosure náklady penzijních fondů. V současné 
době MF vyhodnocuje dopady novely zákona o penzijním připojištění a následně chce zahájit 
diskusi o zveřejňování těchto nákladů i v ostatních sektorech finančního trhu. Výbor požádal 
MF o poskytnutí dalších informací ohledně hodnocení této novely  

V diskusi se dále probíral fakt, že Česká republika není členem mezinárodní organizace 
FATF, jejíž cílem je boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu. V diskusi 
zazněla obava, že to může být překážkou pro vybraný druh podnikání domácích subjektů. 

V závěru jednání předseda Výboru poděkoval Václavu Tomkovi za jeho dosavadní 
působení ve Výboru. Od příštího jednání jej nahradí Petr Marsa. 

 

Příští jednání Výboru by se mělo uskutečnit během měsíce března 2010. 

 
V Praze dne 22. prosince 2009 
 
Zapsal:  Lukáš Kučera (tajemník) 

Schválil: Tomáš Síkora (předseda) 


