
Zápis ze 17. jednání Výboru pro finanční trh   
 

Datum a místo konání: 10. října 2011, 10.00 – 11.30; budova ČNB; místnost 2P 111 

Zúčastnění členové: Tomáš Síkora (předseda), Petr Marsa (oba zvoleni Rozpočtovým 
výborem Poslanecké sněmovny), Vladimír Tomšík (ČNB), 
Monika Strejcová, Radek Urban (oba Ministerstvo financí) 

Další zúčastněné osoby: Petr Scholz (zástupce finančního arbitra), Robert Novák 
(tajemník) 
 
Program jednání: 

1) aktuální situace v Kanceláři finančního arbitra 
2) Informace o hlavních aktivitách v oblasti dohledu nad finančním trhem v 1. pololetí 2011 

(Informace pro VFT) 
3) Politika vynucování a sankcionování na finančním trhu – aktualizace za rok 2010 

(Politika sankcionování) 
4) různé  

a) novela zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích 
b) problematika ochrany osobních údajů 
c) finanční gramotnost a vzdělávání 

 
Závěry jednání (v členění dle programu): 

 
Ad 1) 

Předseda Výboru v úvodu jednání přivítal pozvaného hosta pana Petra Scholze, který je 
zástupcem finančního arbitra. Petr Scholz informoval o organizačních změnách v souvislosti 
s novelou zákona o finančním arbitrovi (rozšíření kompetencí, změna sídla, změna 
financování – nově ze státního rozpočtu). Zmíněny byly též cíle na další období (sledování 
implementace bezkontaktní technologie, spolupráce se sdruženími ombudsmanů a finančních 
arbitrů v Evropě a ve světě, podpora finančního vzdělávaní).  
 
Diskutována byla abdikace finančního arbitra dne 16. září 2011, dle nové legislativy bude 
nový finanční arbitr jmenován vládou na návrh ministra financí. Členové VFT se pozitivně 
vyjádřili k plynulému přechodu Kanceláře finančního arbitra z ČNB pod MF ČR na základě 
novely zákona o finančním arbitrovi platné od 1.7.2011. 
 
 
Ad 2) 

Členové VFT byli stručně seznámeni s „Informací pro VFT“ a následně byly zmíněny 
aktuální zajímavé části materiálu. Za oblast regulace především problematika směrnice o 
kapitálových požadavcích (CRD IV), očekávaný návrh krizového řízení v EU (velice důležité 
pro ČNB z pohledu transferu aktiv a likvidity na úrovni skupiny) a problematika daně 
z finančních transakcí (FTT, velice aktuální). V kapitole 4 bylo upozorněno na trend 
posilování dohledu na dálku, což se jeví při výkonu dohledu nad finančním trhem jako 
efektivnější a spravedlivější i vzhledem k velmi širokému záběru a počtu subjektů na 
finančním trhu. Následovala informace o pokračujícím monitoringu dohlížených subjektů a 
zmíněna byla též pokračující možnost využití dodávacích repo operací s ČNB ze strany 
finančních subjektů. V kapitole mezinárodní spolupráce bylo upozorněno na činnost tří 



nových evropských orgánů pro dohled nad finančním trhem (tzv. ESAs) a ESRB (od 
1.1.2011). 
 
Na závěr byli členové Výboru seznámeni s aktuální ekonomickou situací v EU. Kromě Řecka 
se od července objevil výraznější problém v případě financování Itálie, což vneslo na finanční 
trhy velkou nejistotu, nedůvěru a rozkolísanost. Dle budoucích regulatorních požadavků a dle 
výsledků stress testů se jeví potřeba navýšení kapitálu vybraných bank. Též USA vnímá tento 
pocit nedostatku kapitálu a nedůvěřuje EU v řešení tohoto problému. Zmíněny byly i výhrady 
k nedávno ustanovenému fondu EFSF, zejména k požadavku rozšiřování jeho působnosti, 
účelu a flexibility.  
 
 
Ad 3) 

Stručně byl představen materiál „Politika vynucování a sankcionování na finančním trhu“ s 
informací, že aktualizace tohoto materiálu je na Výbor pro finanční trh předkládána 
pravidelně a též je tento materiál každoročně projednáván bankovní radou ČNB. Materiál má 
obecnou část a část zvláštní. V rámci obecné části byla označena za zajímavou především 
kapitola 3 s názvem aktuální otázky. V rámci této kapitoly se soustředil zájem především na 
problematiku podjatosti úředních osob a příkazy v devizové oblasti. V rámci uvedeného 
materiálu byla vyzdvižena též informační hodnota přílohy číslo 5, která obsahuje zkušenosti 
z okolních zemí. 
 
 
Ad 4) 

Na úvod bodu různé se diskutovala krátce problematika novely zákona o pojišťovacích 
zprostředkovatelích a jistá spojitost s povinnostmi, které ČNB vyplývají ze zákona o 
základních veřejných registrech. 
 
Následovala informace o problematice některých úvěrových institucí při zavádění 
kamerového systému. V dané oblasti naráží na nesouhlas Úřadu pro ochranu osobních údajů, 
který argumentuje tím, že nebrání zájem veřejný, ale přímo jednotlivých občanů. Vyvstala tak 
otázka zda neošetřit veřejný zájem v legislativě.  
 
Na závěr čtvrtého bodu byla řešena problematika finanční gramotnosti a finančního 
vzdělávání. ČNB nadále podporuje aktivity v uvedené oblasti. Zmíněn byl poznatek z praxe, 
kdy při výuce finanční gramotnosti není bohužel vždy aplikována správná úroveň detailu. 
Někteří členové Výboru vidí otázku finanční gramotnosti jako generační problém.  
 

Příští jednání je plánováno na 30.ledna 2012. 

 
V Praze dne 14. října 2011  

 

Zapsal: Robert Novák (tajemník) 

Schválil: Tomáš Síkora (předseda) 


