Zápis ze 14. jednání Výboru pro finanční trh
Datum a místo konání:

4. října 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), Vladimír Tomšík
(ČNB)

Omluvení členové:

Klára Król (Ministerstvo financí)

Další zúčastněné osoby:

Lukáš Kučera (tajemník/ČNB)

Program jednání:
1) úvod,
2) informace o hlavních aktivitách v oblasti dohledu nad finančním trhem v I. pololetí 2010
(předkladatel ČNB),
3) legislativní plán činnosti ČNB ve II.pololetí 2010 (předkladatel ČNB),
4) rámcová politika Ministerstva financí pro finanční trh (předkladatel MF),
5) politika vynucování a sankcionování na finančním trhu (předkladatel ČNB),
6) vliv nových směrnic o pojištění vkladů a odškodnění investorů na české banky a
obchodníky s cennými papíry (předkladatel R. Urban)
7) 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
Vladimíra Tomšíka. Dále byl zmíněn fakt, že od května t.r. chybí ve Výboru druhý zástupce
Ministerstva financí.
Ad 2)
V informaci o hlavních aktivitách v oblasti dohledu nad finančním trhem byli členové
Výboru seznámeni s dohledovou činností ČNB v jednotlivých sektorech finančního trhu. Dále
byl zmíněn vznik nových dohledových orgánů na evropské úrovni a také bylo diskutována
otázka nové regulace (Solvency II, Basel III a CRD) a její dopad na finanční trh. (tato zpráva
je ČNB předkládána dvakrát ročně na základě § 45c odst. 3 zákona o České národní bance).
Ad 3)
Členové Výboru se seznámili s legislativním plánem činnosti ČNB ve II. pololetí 2010.
Zástupce ČNB uvedl, že připravované legislativní normy se ČNB před samotným vznikem
snaží prodiskutovat s profesními organizacemi finančního trhu. Konkrétně se Výbor zaměřil
na potřebu dílčí úpravy zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a to ještě před revizí
příslušné směrnice IMD2

Ad 4)
Výbor rovněž vzal na vědomí materiál týkající se rámcové politiky Ministerstva financí
pro finanční trh. Členové Vzhledem k neúčasti zástupce Ministerstva financí nebylo možné
tento příspěvek více diskutovat.
Ad 5)
Výbor projednal interní materiál ČNB týkající se politiky vynucování a sankcionování
na finančním trhu. Členové Výboru se shodli, že je stále potřeba hledat slabá místa
v zákonech a upravovat jej tak, aby bylo možné sankcionovat subjekty jednající proti dobrým
mravům a zájmům klientů. Nejslabším místem pro vynucování sankcí se dle Výboru jeví
oblast zprostředkovatelů pojištění. Výbor proto doporučuje úpravu příslušného zákona.
Ad 6)
V materiálu týkající se nových směrnic o pojištění vkladů a odškodnění investorů (DGS
a ICS) zaznělo, že s ohledem na uvedené směrnice se chystá zvýšení příspěvků hrazených
úvěrovými institucemi a obchodníky s cennými papíry, což bude mít v konečném důsledku
dopad na klienty. Výbor vyjádřil nesouhlas se zvyšováním příspěvků a apeluje na
Ministerstvo financí, aby ve spolupráci s ČNB důsledně obhajovalo tento postoj na
mezinárodní úrovni.
Ad 7)
V závěru jednání byly diskutovány organizační záležitosti činnosti Výboru.
Příští jednání Výboru se uskuteční v prosinci 2010.

V Praze dne 20. října 2010
Zapsal:

Lukáš Kučera (tajemník)

Schválil:

Tomáš Síkora (předseda)

