Zápis z 13. jednání Výboru pro finanční trh
Datum a místo konání:

31. března 2010, Česká národní banka (ČNB)

Zúčastnění členové:

Tomáš Síkora (předseda), Radek Urban (místopředseda), Petr
Marsa (všichni tři zvoleni Rozpočtovým výborem Poslanecké
sněmovny), František Klufa (finanční arbitr), Daniel Drahotský
(Ministerstvo financí/MF), Miroslav Singer (ČNB)

Omluvení členové:

Klára Hájková (Ministerstvo financí)

Další zúčastněné osoby:

Lukáš Kučera (tajemník/ČNB)

Program jednání:
1) úvod,
2) informace o hlavních aktivitách v oblasti dohledu nad finančním trhem ve II. pololetí
2009 (předkladatel ČNB),
3) informace o důsledcích změn novely zákona o penzijním připojištění (předkladatel MF),
4) prezentace Výroční zprávy Finančního arbitra České republiky (předkladatel FA ČR),
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
Petra Marsu. Dále byly diskutovány organizační záležitosti další činnosti Výboru.
Ad 2)
V informaci o hlavních aktivitách v oblasti dohledu nad finančním trhem mj. zaznělo,
že jednou z priorit ČNB ve II. pol. 2009 bylo implementovat množství nových regulatorních
požadavků. Členové Výboru byli také seznámeni s dohledovou činností ČNB v jednotlivých
sektorech finančního trhu. (tato zpráva je ČNB předkládána dvakrát ročně na základě § 45c
odst. 3 zákona o České národní bance).
Ad 3)
Zástupce MF seznámil členy Výboru se situací v sektoru penzijního připojištění po
novele zákona o penzijním připojištění, která se týkala zejména plnění nové informační
povinnosti, poskytování pobídek a migrace účastníků penzijního připojištění. Členové Výboru
se shodli, že podrobné hodnocení důsledků změn novely, která je účinná od 1.8.2009, bude
možno provést až ve II. polovině r. 2010.
Ad 4)
Finanční arbitr České republiky seznámil členy Výboru se základními informacemi o
činnosti svého úřadu v r. 2009. Ze zprávy vyplynulo, že povědomí obyvatelstva o činnosti
arbitra se zvyšuje, což dokládá i opětovný nárůst podaných podnětů.

Ad 5)
V závěrečné části jednání byla diskutována aktuální činnost pracovní skupiny
Ministerstva financí ke sjednocení legislativní úpravy distribuce na finančním trhu. Zde
předseda VFT apeloval na potřebu důkladné diskuse při identifikaci základních principů a
nutnost sjednocení postojů všech zástupců trhu.
Členové Výboru se rovněž věnovali problematice Zákona o podnikání na kapitálovém
trhu, konkrétně bylo diskutováno téma rozdílných rolí vázaných zástupců a investičních
zprostředkovatelů.
Příští jednání Výboru by se mělo uskutečnit v létě 2010.

V Praze dne

7. dubna 2010

Zapsal:

Lukáš Kučera (tajemník)

Schválil:

Tomáš Síkora (předseda)

