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Příloha k Rámcové politice Ministerstva financí pro oblast finančního trhu 
 

Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011 
 

Realizace konkrétních opatření v rámci hlavních témat definovaných v části IV Rámcové politiky bude probíhat postupně dle akčních plánů pro 
jednotlivé roky. V této příloze je uveden Akční plán pro rok 2010 s přesahem do roku 2011. Jednotlivá opatření jsou rozdělena na legislativní 
práce (část A), aktivity související s vyjednáváním v pracovních skupinách a výborech Evropské komise a Rady či v národních pracovních 
skupinách (část B) a přípravu analýz či koncepčních materiálů (část C). U každého opatření je uveden jeho stručný pracovní název, bližší popis, 
uvedení očekávaného termínu výstupu v podobě materiálu předloženého vládě (část A), výstupu pracovní skupiny či výboru (část B), anebo 
zveřejnění závěrů analýzy, resp. publikace koncepčního dokumentu (část C). V posledním sloupci je uvedeno hlavní téma Rámcové politiky, ke 
kterému se dané opatření vztahuje. 
 
Do tohoto přehledu jsou zahrnuty pouze aktivity, které jsou Ministerstvem plánované pro období roku 2010 s případným přesahem do roku 2011, 
které mají vazbu na hlavní témata vymezená v části IV Rámcové politiky. Ministerstvo bude nad rámec níže uvedených aktivity vykonávat řadu 
dalších činností v rámci svých zákonných kompetencí. 
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A. Legislativní práce s přímou vazbou na Rámcovou politiku 
 

Označení Popis  

Očekávaný 
termín 

předložení 
vládě 

Vazba na hlavní téma 
Rámcové politiky 

Novela zákona, kterým se 
mění některé zákony v 
souvislosti se stanovením 
kapitálových požadavků a 
postupů dohledu nad 
bankami, spořitelními a 
úvěrními družstvy a 
obchodníky s cennými 
papíry 

Implementace směrnic CRD II a CRD III do zákona o 
bankách, zákona o spořitelních a úvěrních družstvech, zákona 
o podnikání na kapitálovém trhu a zákona o ČNB. 
 

splněno  
(04/2010) 

Kapitálová přiměřenost a 
dohled 

Návrh zákona o finančním 
zajištění 

 Transpozice:  
- směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/47/ES o 
dohodách o finančním zajištění,  
- čl. 2 a 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/44/ES, kterou se mění směrnice 98/26/ES o 
neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech 
a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry a 
směrnice 2002/47/ES o dohodách o finančním zajištění, pokud 
jde o propojené systémy a pohledávky z úvěru, a  
- čl. 9 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/26/ES o 
neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech 
a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry ve znění 
směrnice 2009/44/ES.  

05/2010 Modernizace pravidel 
pro kapitálový trh  

Návrh zákona o změně 
zákonů v souvislosti 
s přijetím zákona 
o finančním zajištění 

Změny některých zákonů odrážející přijetí zákona o finančním 
zajištění. 
 

05/2010 Modernizace pravidel 
pro kapitálový trh  
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Návrh zákona, kterým se 
mění zákon o platebním 
styku a některé další 
zákony 

Transpozice směrnice 2009/110/ES (nová úprava 
veřejnoprávních podmínek pro vydávání elektronických 
peněz, nová úprava některých soukromoprávních aspektů ve 
vztahu vydavatel a držitel elektronických peněz).  
 
Transpozice směrnice 2009/44/ES (novela směrnice 98/26/ES, 
zvýšení ochrany vypořádacích systémů v případě jejich 
propojení). 

06/2010 Tržní infrastruktura 
 
Zvýšení atraktivity ČR 
pro zahraniční finanční 
instituce, emitenty a 
investory, zvýšení 
konkurenceschopnosti 
tuzemských fin. institucí 

Návrh zákona, kterým se 
mění zákon č. 189/2004 Sb.,  
o kolektivním investování, 
ve znění pozdějších 
předpisů  

Transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/65/ES, o koordinaci právních a správních předpisů 
týkajících se subjektů kolektivního investování do 
převoditelných cenných papírů (tzv. UCITS IV). 
Transpozice vybraných ustanovení prováděcích předpisů 
k UCITS IV. 

09/2010 Modernizace pravidel 
pro kapitálový trh  

Návrh zákona, kterým se 
mění zákon č. 591/1992 Sb., 
o cenných papírech, ve 
znění pozdějších předpisů  

Novelizace úpravy cenných papírů v souvislosti s moderními 
trendy v oblasti finančních trhů. 
 

12/2010 Modernizace pravidel 
pro kapitálový trh  

Návrh zákona, kterým se 
mění zákon č. 21/1992 Sb., o 
bankách, ve znění 
pozdějších předpisů, zákon 
č. 256/2004 Sb., o podnikání 
na kapitálovém trhu, ve 
znění pozdějších předpisů, 
zákon č. 189/2004 Sb., o 
kolektivním investování, ve 
znění pozdějších předpisů, 
a některé další zákony v 
souvislosti se změnou 
pravomocí evropských 
orgánů dohledu 

Implementace tzv. směrnice Omnibus I (Návrh směrnice 
Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 
1998/26/EC, 2002/87/EC, 2003/6/EC, 2003/41/EC, 
2003/71/EC, 2004/39/EC, 2004/109/EC, 2005/60/EC, 
2006/48/EC,2006/49/EC, a 2009/65/EC s ohledem na 
pravomoci Evropského orgánu dohledu pro bankovnictví, 
Evropského orgánu dohledu pro pojišťovnictví a Evropského 
orgánu dohledu pro cenné papíry (dokument Rady č. 
15093/09)).  
Změna sektorové legislativy v oblasti finančního trhu 
v návaznosti na reformu uspořádání dohledu nad finančním 
trhem v EU. 

2011 Reforma dohledu nad 
finančním trhem v EU 
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B. Vyjednání v pracovních skupinách (PS) a výborech Evropské komise (EK) a Rady, vyjednávání v národních 
pracovních skupinách s přímou vazbou na Rámcovou politiku 
 

Označení PS Popis náplně práce PS 
Očekávaný 

termín výstupu  
Vazba na hlavní téma 

Rámcové politiky 

Harmonizace distribuce na 
finančním trhu 

Jednání národní Pracovní skupiny k distribuci na finančním 
trhu vedené Ministerstvem za účasti zástupců ČNB, subjektů 
finančního trhu, spotřebitelských sdružení a Finančního arbitra 
ČR. 

06/2010 Distribuce na finančním 
trhu 

Deposit Guarantee Schemes 
Working Group  
(nyní PS EK, po vydání 
legislativních návrhů PS 
Rady jako D3 Working 
Party on Financial Services 
- DGS) 

Jednání o revizi směrnice 94/19/ES – zjednodušení a další 
harmonizace. 

6/2010 
(PS EK, příp. 

leg. návrh 
v průběhu 

2010) 

Finanční stabilita a 
krizový management 

Derivatives and Market 
Infrastructures Member 
States Working Group 
(PS EK) 

Jednání k návrhu směrnice upravující deriváty a tržní 
infrastrukturu pro vypořádání obchodů s deriváty. 

2. pol. 2010 Tržní infrastruktura 
 

Security Law Directive 
Working Group 
(PS EK) 

Jednání k návrhu směrnice o právu cenných papírů. 
 

2. pol. 2010 Tržní infrastruktura 
 

Capital Requirements 
Directive Working Group 
(PS EK) 
Capital Requirements 
Transposition Group 
(PS EK) 

Jednání o revizi a transpozici směrnice CRD. 2010 Kapitálová přiměřenost a 
dohled 
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Early Intervention 
Working Group 
(PS EK) 

Jednání o budoucím rámci EU pro řízení přeshraničních krizí 
v bankovním sektoru (včasný zásah, řešení krize, insolvence). 
Tématu se věnují také stálé výbory Rady (FSC a EFC). 

2010  
(Sdělení EK) 

 
2011  

(příp. leg. 
návrh) 

Kapitálová přiměřenost a 
dohled 
 
Finanční stabilita a 
krizový management 

Working Party on 
Financial Services - 
Financial Supervision - 
Omnibus II (PS Rady) 
 

Jednání o úpravách směrnice Solvency II v návaznosti na 
reformu uspořádání dohledu nad finančním trhem v EU. 

2010 
(příp. 2011) 

Reforma dohledu nad 
finančním trhem v EU 

Working Party on 
Financial Services - 
Financial Supervision  

Jednání v souvislosti příslušnými nařízeními k reformě 
dohledu. 

2010 Reforma dohledu nad 
finančním trhem v EU 

Financial Conglomerates' 
Directive Working Group  
(PS EK) 

Jednání o technické revizi směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2002/87/ES o doplňkovém dozoru nad úvěrovými 
institucemi, pojišťovnami a investičními podniky 
ve finančním konglomerátu. 
 
Jednání o změně směrnic Rady 73/239/EHS, 79/267/EHS, 
92/49/EHS, 92/96/EHS, 93/6/EHS a 93/22/EHS, které budou 
vyžadovat také úpravu směrnic Evropského parlamentu 
a Rady 98/78/ES a 2000/12/ES. Tyto technické úpravy se 
týkají i směrnice 98/78/ES a směrnice  2006/48/ES. 

2010 až 2011 Reforma dohledu nad 
finančním trhem v EU 

EIOPC Solvency II 
Working Group 
(komitologický výbor EK) 

Příprava prováděcích předpisů (Level 2) ke Směrnici 
Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu 
k pojišťovací a zajišťovací čin a jejím výkonu (Solventnost II). 

2010 až 2011 Solvency II 
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C. Příprava analýz a koncepčních materiálů s přímou vazbou na Rámcovou politiku 
 

Název Popis obsahu 

Očekávaný 
termín 

zveřejnění 
výstupu 

Vazba na hlavní téma 
Rámcové politiky 

Národní strategie 
finančního vzdělávání 

Materiál ke schválení vládou nastavující obecný systém 
koordinovaného přístupu k posilování finanční gramotnosti 
obyvatel ČR, vycházející z původní Strategie finančního 
vzdělávání z roku 2007. 

splněno 
(05/2010) 

Finanční vzdělávání 

Harmonizace distribuce na 
finančním trhu 

Příprava tezí budoucí právní úpravy distribuce na finančním 
trhu, zahrnující problematiku architektury distribuce, 
registrace osob, pravidel jednání požadavků na odbornou 
kvalifikaci osob jednající se zákazníky. 

2010 Distribuce na finančním 
trhu 

Analýza českého prostředí 
pro působení alternativních 
investičních fondů 

Analýza podnikatelského prostředí pro investice fondů 
kvalifikovaných investorů a fondů rizikového kapitálu v ČR se 
zaměřením na identifikaci potenciálních problémů a návrhů 
pro legislativní úpravy. 

2010 Modernizace pravidel 
pro kapitálový trh 

Materiál pro rozhodnutí 
vlády o variantě věcného 
řešení způsobu transpozice 
směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 
2003/41/ES o činnostech  
institucí zaměstnaneckého 
penzijního pojištění a 
dohledu nad nimi  

Na základě rozsudku Soudního dvora EU ze dne 14. ledna 
2010 ve věci C-343/08 žaloby Evropské komise proti ČR je 
ČR povinna zajistit chybějící transpozici několika článků 
zmíněné směrnice. Ministerstvo k tomuto připraví shrnutí 
možných variant a doporučení nejvhodnější. 

2010 Reformy penzijního 
systému 

Analýza kapitálových pilířů 
penzijního pojištění  

Analýza variant kapitálových pilířů penzijního pojištění v ČR 
na základě modelů penzijních systémů vyspělých zemí. 

2010 Reformy penzijního 
systému 

Analýza forem státní 
podpory ve vztahu 
k finančnímu trhu  

Analýza přímých a nepřímých státních podpor finančních 
produktů v ČR se zaměřením na plnění specifických 
společenských zájmů a dopadů na státní rozpočet. 

2010 Státní podpora 
finančních produktů 

 


