
Zápis z 16. jednání Výboru pro finanční trh  
 

Datum a místo konání: 11. dubna 2011, 9.30 – 11.00; budova ČNB; místnost 2P 111 

Zúčastnění členové: Tomáš Síkora (TS/předseda), Radek Urban (RU/místopředseda), 
Petr Marsa (PM), František Klufa (FK), Vladimír Tomšík (VT), 
Monika Strejcová (MS), Dušan Hradil (DH) 

Další zúčastněné osoby: Robert Novák (RN/tajemník)  
     

  
 
Program jednání: 

1) úvod, 
2) materiály informativního charakteru předkládané ČNB, 

a) Informace o hlavních aktivitách v oblasti dohledu nad finančním trhem ve 2. pololetí 
2010 (Informace pro VFT) 
b) Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2010 – část A (ZVDFT) 

3) činnosti Úřadu finančního arbitra, 
4) různé  

a) příprava důchodové reformy 
b) příprava novely zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích 
c) informace o provedení FSAP v ČR 

 
Závěry jednání (v členění dle programu): 

 
Ad 1) 

TS v úvodu jednání přivítal nového tajemníka výboru pana Roberta Nováka. 
 
Ad 2) 

Materiály Informace pro VFT a ZVDFT byly vzhledem k analogickému obsahu a charakteru 
projednány společně v jednom bodu. Materiály jsou připravovány samostatně, protože tak 
ukládá legislativa. Materiály byly přijaty pozitivně. Byla vyzdvižena snaha ČNB o omezení 
dopadů regulace na malé systémově nevýznamné instituce a pozice ČNB vůči připravovaným 
garančním schématům. Dále byly pochváleny provedené zátěžové testy, jejichž výsledky 
ukazují, že finanční trh v ČR je zdravý a snaha ČNB v oblasti posilování finanční gramotnosti 
obyvatelstva.  
 
Ad 3) 

Členové VFT byly seznámeni se stručným souhrnem výsledků činnosti Úřadu finančního 
arbitra (UFA). Byl zaznamenán opětovný nárůst obdržených podnětů, které byly zaměřeny 
především na oblast úvěrů, tuzemských úhrad a platebních karet. Z 822 podnětů bylo přijato 
135 návrhů na zahájení řízení. Celková výše požadavků, kterých se navrhovatelé v těchto 
případech domáhali činila přibližně 17 mil. Kč. Průměrná doba řízení před finančním arbitrem 
byla v roce 2010 68 dnů. Následovala informace o novele zákona o finančním arbitrovi, která 
by dle všech předpokladů měla vstoupit v platnost 1.7. 2011. V této souvislosti je nutné 
provést několik postupných kroků, které zajistí připravenost UFA na nové kompetence. Podle 
finančního arbitra se jedná například o zajištění výběru vhodných zaměstnanců, vytvoření 



nové struktury UFA, přípravu nových prostor a rozšíření webových stránek. Novela zákona 
též mění způsob financování UFA ze strany ČNB, které má být nově nahrazeno financováním 
ze státního rozpočtu prostřednictvím kapitoly Ministerstva financí. Následně byly ve 
stručnosti zmíněny hlavní cíle a plány UFA do roku 2013. 
 
Ad 4) 

V závěrečném bodě zazněla informace o tom, že příprava legislativy pro důchodovou reformu 
je v plném tempu a byly stručně nastíněny základní aspekty II. a III. pilíře. Vlastní 
meziresortní připomínkové řízení je plánováno na měsíc květen.  
 
V druhé části závěrečného bodu byla diskutována příprava a harmonogram pro novelu zákona 
o pojišťovacích zprostředkovatelích, kterou připravuje MF. Zástupce ČNB informoval, že 
v uvedené věci ČNB očekává jednoduchou a přehlednou novelu zákona založenou na institutu 
vázaného pojišťovacího zprostředkovatele. 
 
Následovala informace o novém projektu ČAP, který spočívá ve vytvoření informačního 
systému pro členské pojišťovny. V databázi budou evidováni problematičtí pojišťovací 
zprostředkovatelé. 
 
Na závěr čtvrtého bodu informoval zástupce ČNB o záměru MMF provést v termínu podzim 
2011 FSAP (Financial Sector Assessment Program) pro ČR. Jedná se o komlexní a 
hloubkovou analýzu finančního sektoru země provedenou zástupci MMF a SB zaměřenou na 
dodržování standardů a zákonů zejména v oblasti regulace a dohledu finančního sektoru, 
institucionální a tržní infrastruktury a politiky transparentnosti. Průzkum během mise je 
založen též na analýze různých zákonů a předpisů. Pro zdárný průběh mise je třeba 
poskytnout zmíněnou legislativu v anglickém jazyce. Zástupce ČNB v návaznosti na 
avizovanou misi vyzval MF a relevantní profesní asociace, aby v uvedeném udělaly 
maximum pro zdárný a hladký průběh FSAP v ČR. 
 
 
Příští jednání se uskuteční v červnu roku 2011. 

 
 
V Praze dne 18. dubna 2011  

 

 

Zapsal: Robert Novák (tajemník) 

Schválil: Tomáš Síkora (předseda) 


