Zápis z 15. jednání Výboru pro finanční trh
Datum a místo konání:

6. prosince 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), Monika Strejcová,
Dušan Hradil (oba Ministerstvo financí/MF), Vladimír Tomšík
(ČNB), Eva Zamrazilová (ČNB) – jako host k 2. bodu jednání

Další zúčastněné osoby:

Lukáš Kučera (tajemník/ČNB)

Program jednání:
1) úvod,
2) informace o činnosti Projekčního týmu pro finanční vzdělávání (předkladatel ČNB),
3) informace o důsledcích neúplné transpozice směrnice o činnostech institucí
zaměstnaneckých penzijních fondů (předkladatel MF),
4) informace o činnosti pracovní skupiny zabývající se regulací distribuce na finančním trhu
(překladatel MF),
5) různé (ústní informace od členů Výboru apod.)
Závěry jednání (v členění dle programu):
Ad 1)
Na úvod jednání přivítal předseda Výboru pro finanční trh (Výbor) nové členy paní
Moniku Strejcovou a pana Dušana Hradila (oba zástupci MF).
Ad 2)
Členové Výboru se v úvodu jednání seznámili s činností Projekčního týmu pro finanční
vzdělávání, jenž funguje v rámci ČNB již více než rok. Členové Výboru především ocenili
snahu ČNB i MF o zvýšení finanční gramotnosti obyvatelstva. V diskusi bylo připomenuto,
že se finanční vzdělávání stalo povinnou součástí výuky na středních školách a je třeba zařadit
jej i do výuky na základním stupni. V této souvislosti byla rovněž mj. diskutována
problematika stížností klientů, jenž jsou nedostatečně informováni ze strany prodejců
finančních produktů. Předseda Výboru navrhl součinnost jednotlivých subjektů a profesních
asociací finančního trhu při vytváření vzdělávacích programů.
Ad 3)
Zástupce MF seznámil přítomné s dalším postupem 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. Vláda se touto problematikou již
zabývala a v současné době je již na MF připravováno legislativní řešení v souladu s textem
rozsudku Evropského soudního dvora.

Ad 4)
Členové Výboru byli seznámeni s činností Pracovní skupiny zabývající se regulací
distribuce na finančním trhu. Podzimní jednání pracovní skupiny se týkala zejména přípravy
standardů odbornosti osob jednajících se zákazníky (zprostředkovatelů i zaměstnanců
finančních institucí - bank, pojišťoven, obchodníků s cennými papíry apod.). Výbor vzal
informaci na vědomí.
Ad 5)
Členové Výboru diskutovali Sdělení Evropská komise ke zdanění sektoru finančních
služeb, ve kterém se navrhuje zavedení daně z finančních transakcí (Financial Transaction
Tax – FTT) a daně z finančních činností (Financial Activities Tax – FAT) na úrovni EU.
Všemi členy byl vyjádřen nesouhlas zatěžovat finanční instituce další plošnou daňovou zátěží.
V diskusi byla na základě společného dopisu některých asociací finančního trhu
otevřena otázka návrhu změny zákona o správních poplatcích. Předmětem diskuse bylo
zejména navrhované zvýšení poplatků za registraci podřízených a vázaných zprostředkovatelů
pojištění. Zástupce ČNB uvedl, že důvodem zvýšení vybraných správních poplatků je
především sladění výše poplatků v různých sektorech finančního trhu.
Dále byly diskutovány budoucí změny v sektoru stavebního spoření v souvislosti
s novelou zákona o stavebním spoření a rovněž se členové Výboru zamýšleli nad
perspektivou tohoto oboru.
Rovněž byla diskutována problematika repo obchodů a jejich využívání
neprofesionálními investory, např. místními orgány (municipality) a neziskovým sektorem.
Příští jednání Výboru se uskuteční v dubnu r. 2011.

V Praze dne 17. prosince 2010.
Zapsal:

Lukáš Kučera (tajemník)

Schválil:

Tomáš Síkora (předseda)

