
V. 
Vyznačení navrhovaných změn  

 
Změna zákona o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění   

 

ČÁST PRVNÍ  
 

OBECNÁ USTANOVENÍ  
 

§ 1  
 

Předmět úpravy  
 
 (1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje  

  
a) podmínky provozování zaměstnaneckého penzijního pojištění institucemi se sídlem v České republice,  
  

b) provozování zaměstnaneckého penzijního pojištění institucemi zaměstnaneckého penzijního pojištění, kterým bylo uděleno 
povolení k této činnosti v jiném členském státě Evropské unie než České republice nebo jiném státě, který je smluvní stranou 
Dohody o Evropském hospodářském prostoru, na území České republiky,  

  
c) dohled nad činností těchto institucí na území České republiky.  
  

 (2) Tento zákon se nevztahuje na nemocenské pojištění, důchodové pojištění, veřejné zdravotní pojištění, penzijní 
připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření a životní pojištění podle zvláštních právních předpisů.  
 

 
§ 2  

 

Vymezení pojmů  
 
 V tomto zákoně se rozumí  

  
a) institucí instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění, bez ohledu na její právní formu, která je  
1. provozována na principu fondového hospodaření, 2. zřízena odděleně od jakéhokoli přispěvatele nebo odvětvového svazu 

přispěvatelů pro účely poskytování důchodových dávek v souvislosti se zaměstnáváním fyzických osob na základě dohody 
nebo smlouvy dohodnuté individuálně nebo kolektivně mezi zaměstnavatelem, popřípadě více zaměstnavateli, a 
zaměstnancem, popřípadě více zaměstnanci nebo jejich příslušnými zástupci, nebo dohodnuté s osobami samostatně 

výdělečně činnými, a vykonává činnosti z toho přímo vyplývající, a  
3. povolena v domovském členském státě podle jeho právních předpisů,  
  

b) institucí se sídlem v České republice instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění, která je provozována a zřizována za 
obdobných podmínek, jak je uvedeno v písmeni a) bodech 1 a 2,  
  
c) členským státem členský stát Evropské unie nebo jiný stát, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském 

prostoru,  
  
d) domovským členským státem jiný členský stát než Česká republika, ve kterém má instituce sídlo, nebo, pokud nemá sídlo, 

své hlavní správní ústředí,  
  
e) hostitelským členským státem jiný členský stát než Česká republika, jehož sociální a pracovněprávní předpisy pro oblast 

zaměstnaneckého penzijního pojištění se použijí pro vztah mezi přispěvatelem a účastníkem,  
  
f) příslušným orgánem orgán členského státu, který podle právních předpisů tohoto státu vykonává dohled nad činností institucí 

a další činnosti v zaměstnaneckém penzijním pojištění,  
  
g) přispěvatelem právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která jako zaměstnavatel platí příspěvky inst ituci na 

zaměstnanecké penzijní pojištění ve prospěch svých zaměstnanců, anebo ve svůj prospěch, je-li zaměstnavatelem osoba 
samostatně výdělečně činná,  
  

h) účastníkem fyzická osoba, jejímž zaměstnavatelem je přispěvatel a jejíž zaměstnanecká činnost ji opravňuje nebo bude 
opravňovat k pobírání důchodových dávek v souladu s penzijním plánem instituce, popřípadě osoba samostatně výdělečně 
činná, je-li přispěvatelem a k pobírání důchodových dávek ji opravňuje nebo bude opravňovat penzijní plán instituce,  

  
i) příjemcem fyzická osoba pobírající důchodové dávky,  
  

j) penzijním plánem smlouva, dohoda, svěřenecká listina nebo jiná pravidla instituce stanovující, které důchodové dávky jsou ze 
zaměstnaneckého penzijního pojištění poskytovány a za jakých podmínek,  
  

k) důchodovými dávkami dávky vyplácené ze zaměstnaneckého penzijního pojištění při splnění podmínek stanovených 
penzijním plánem,  
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l) biometrickými riziky rizika spojená s úmrtím, invaliditou a dlouhověkostí., 

 
m) čekací dobou doba zaměstnání požadovaná pro zahájení účasti na zaměstnaneckém penzijním pojištění, 
 

n) důchodovými právy práva na důchodové dávky nebo jiná plnění ze zaměstnaneckého penzijního pojištění, 
 

o) aktivním účastníkem účastník, jemuž na základě stávajícího pracovního poměru nebo samostatné výdělečné činnosti 
vzniká nebo po splnění podmínek pro nabytí důchodových práv vznikne nárok na důchodovou dávku v souladu 
s penzijním plánem instituce, 
 
p) dobou pro nabytí práv doba aktivní účasti na zaměstnaneckém penzijním pojištění požadovaná pro vznik nároku na 
důchodová práva, 

 
q) čekatelem na důchod bývalý aktivní účastník, který důchodová práva nabyl, avšak důchodové dávky nepobírá,  
 
r) odloženými důchodovými právy nabytá důchodová práva uchovaná v rámci zaměstnaneckého penzijního pojištění, 

v němž byla nashromážděna čekatelem na důchod, 
 
s) hodnotou odložených důchodových práv kapitálová hodnota důchodových práv vypočítaná v souladu s penzijním 

plánem instituce, 
 
t) odcházejícím zaměstnancem aktivní účastník, jehož stávající pracovní poměr nebo samostatně výdělečná činnost, 

končí z jiných důvodů než splněním podmínek pro pobírání důchodové dávky a který bude pracovat v jiném členském 
státě  
 

u) pozůstalým osoba, která má nárok na důchodová práva v případě úmrtí účastníka v souladu s penzijním plánem 
instituce.  

 

§ 6  
 

Penzijní plány  

 
 (1) Účast zaměstnanců na zaměstnaneckém penzijním pojištění a přispěvatelů v České republice je dobrovolná.  
  

 (2) Penzijní plány institucí provozujících zaměstnanecké penzijní pojištění v České republice musí splnit podmínky 
podle § 6a a  6b a musí vždy upravovat  
  

a) poskytování důchodových dávek alespoň pro případ dosažení stanoveného věku a úmrtí; stanovený věk nesmí být  přitom 
vyšší než 65 let,  
  

b) formy vyplácení důchodových dávek; jednou z forem výplaty důchodových dávek musí být doživotní důchod,  
  
c) možnost převodu důchodových nároků práv z penzijního plánu na jinou instituci v případě ukončení zaměstnání účastníka u 

přispěvatele, pokud o to účastník požádá; důchodové nároky účastníka mohou být při tomto převodu kráceny jen o výdaje 
související s tímto převodem, přičemž druhy těchto výdajů musí být uvedeny v penzijním plánu,  
  

d) vrácení příspěvků zaplacených účastníkem v případech, kdy  
1. příspěvky platil též účastník a účastníku nevznikl nárok na důchodové dávky, nebo  
2. s tímto vrácením za podmínek stanovených penzijním plánem souhlasí účastník a přispěvatel,  

 
e) postup výpočtu hodnoty odložených důchodových práv. 
 

 (3) Ustanovení § 6a, 6b a 7a se nevztahují na invalidní nebo pozůstalostní dávky, ledaže je dále stanoveno 
jinak.  
 (4) Ustanovení § 6a, 6b a 7a se nevztahují na penzijní plány institucí, pokud jsou v platnosti opatření mající za 

cíl zachovat nebo obnovit finanční stabilitu instituce nebo v případě, že instituce vstoupila do likvidace.  
 
 

§ 6a 

Podmínky nabytí důchodových práv  

(1) Je-li nabytí důchodových práv podmíněno  

a) dobou pro nabytí práv nebo čekací dobou, nesmí celkový souhrn těchto dob u odcházejícího zaměstnance 

přesáhnout 3 roky, 

b) dosažením minimálního věku, nesmí stanovený minimální věk být u odcházejícího zaměstnance vyšší než 21 let. 

(2) Pokud byl pracovní poměr nebo samostatně výdělečná činnost skončena dříve, než odcházející zaměstnanec 
nabyl důchodová práva, vzniká mu v souladu s penzijním plánem instituce právo, 
 
a) na náhradu výše příspěvků jím zaplacených nebo zaplacených za odcházejícího zaměstnance v souladu 

s kolektivní nebo jinou smlouvou, kterou se řídí práva a povinnosti zaměstnaneckého penzijního pojištění, nebo 
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b) pokud investiční riziko nese odcházející zaměstnanec, na celkovou výši zaplacených příspěvků, anebo na výši 
investiční hodnoty těchto příspěvků ke dni skončení pracovního poměru. 

 

 
§ 6b 

 

Zachování odložených důchodových práv 
 

(1) Jde-li o odložená důchodová práva, vypočítá se počáteční hodnota těchto práv ke dni skončení stávajícího 

pracovního poměru odcházejícího zaměstnance. 
 

(2) S odloženými důchodovými právy odcházejícího zaměstnance a jeho pozůstalých nebo s jejich hodnotou je 
instituce povinna zacházet obdobně jako s hodnotou důchodových práv aktivních účastníků nebo v souladu s vývojem 

vyplácených důchodových dávek, nebo způsobem podle odst. 3.  
 

(3) Jestliže 

 
a) jsou důchodová práva nabyta jako nárok na nominální částku, musí být alespoň zachována nominální hodnota 

odložených důchodových práv, 

b) se hodnota nashromážděných důchodových práv v čase mění, musí být hodnota odložených důchodových práv 

upravena pomocí úrokové míry, nebo výnosů z investic, 

c) je hodnota nashromážděných důchodových práv upravena podle míry inflace nebo výše mezd a platů, musí být 
hodnota odložených důchodových práv upravena obdobně.  

 

 
§ 6c 

 

Jiná ujednání kolektivních smluv 

 
Kolektivní smlouva může stanovit pravidla odlišná od pravidel stanovených podle § 6a nebo 6b, pokud nejsou pro 

odcházející zaměstnance méně příznivá a nevytvářejí překážky volného pohybu zaměstnanců. 
 

  
§ 7  

 

Informace poskytované účastníkům a příjemcům  
 
 (1) Informace předávané institucí účastníkům a příjemcům v České republice musí být poskytovány minimálně v 

rozsahu odpovídajícím informační povinnosti stanovené institucím v domovském členském státě.  
  
 (2) Instituce je povinna zajistit každému účastníku při vzniku účasti na zaměstnaneckém penzijním pojištění 

dostatečnou informovanost o podmínkách penzijního plánu, zejména o právech a povinnostech všech stran zúčastněných na 
penzijním plánu a o finančních, technických a jiných rizicích spojených s penzijním plánem. Instituce je dále povinna písemně 
informovat účastníky a příjemce o každé změně penzijního plánu, pokud se tato změna přímo týká účastníka nebo příjemce, a 

to do 2 měsíců.  
  
 (3) Instituce je povinna každý rok poskytnout účastníkům údaje o  

  
a) instituci, společnostech, na které byly převedeny některé funkce instituce, a o finanční situaci instituce,  
  
b) aktuální finanční výši nabytých nároků každého účastníka.  

  
 (4) Na žádost účastníka je instituce povinna poskytnout mu podrobné a podstatné informace o  
  

a) výši případných důchodových dávek,  
  
b) částce důchodových dávek v případě ukončení zaměstnání a jiných právech podle § 7a,  

  
c) úpravě převoditelnosti důchodových nároků práv na jinou instituci v případě ukončení zaměstnání u přispěvatele,  
  

d) investičním riziku, pokud se na něm účastník podílí, a to informace o výběru případných investičních možností a o skutečném 
investičním portfoliu s popisem rizik a nákladů spojených s investicemi.  
  

 (5) Instituce je povinna na žádost účastníků a příjemců  
  
a) zaslat jim roční účetní závěrku a výroční zprávu, která se vztahuje k příslušnému penzijnímu plánu,  

  
b) informovat je o prohlášení o zásadách investiční politiky instituce; tato povinnost se považuje za splněnou, pokud je toto 
prohlášení zpřístupněno alespoň v sídle přispěvatele.  

 Žádost účastníků a příjemců může jejich jménem podat přispěvatel.  
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 (6) Při odchodu do starobního důchodu nebo když se jiné důchodové dávky stanou splatnými, je instituce povinna 

každému příjemci písemně poskytnout potřebné informace o splatných důchodových dávkách a o možnostech jejich vyplácení.  
 

 

§ 7a 
 

Informace pro případ skončení pracovního poměru 

(1)   Instituce je povinna účastníkovi na jeho žádost sdělit informace o tom, jak by skončení pracovního poměru 
nebo samostatně výdělečné činnosti ovlivnilo jeho důchodová práva. 

(2) Informace podle odstavce 1 zahrnují nejméně  

a) podmínky nabytí důchodových práv a důsledky jejich uplatnění při skončení pracovního poměru nebo samostatně 

výdělečné činnosti, 

b) hodnotu nabytých důchodových práv ke dni podání žádosti nebo posouzení nabytých důchodových práv provedené 

nejpozději 12 měsíců přede dnem podání žádosti a 

c) podmínky pro zacházení s odloženými důchodovými právy. 

(3) Umožňuje-li penzijní plán dřívější přístup k nabytým důchodovým právům prostřednictvím výplaty kapitálu, 
musí informace poskytované podle odstavce 1 obsahovat doporučení, aby účastník zvážil možnost poradenství 

týkající se investování uvedeného kapitálu pro účely důchodu. 
 
(4)  Instituce je povinna čekateli na důchod sdělit na jeho žádost  

a) hodnotu jeho odložených důchodových práv ke dni podání žádosti nebo posouzení odložených důchodových práv 

provedené nejpozději 12 měsíců přede dnem podání žádosti a 

b) podmínky pro zacházení s odloženými důchodovými právy. 
 

(5) Ustanovení odstavce 4 se vztahuje na pozůstalé čekatele na důchod, pokud jde o výplatu pozůstalostních 

důchodových dávek. 
 
(6)   Informace podle odstavce 1 a 4 se poskytují písemně, dostatečně jasně a bez zbytečného odkladu. Penzijní 

plán může stanovit, že informace podle odstavce 1 a 4 budou poskytovány pouze jednou ročně. 
 
 

  
Přestupky  

 

§ 9  
 

Přestupky právnických osob  

 
 (1) Depozitář investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu nebo jiný subjekt, který volně nakládá s aktivy 
instituce, která drží, a který má sídlo na území České republiky, a tím vykonává obdobnou činnost jako depozitář, se dopustí 

přestupku tím, že v rozporu s § 8 odst. 6 písm. a) nakládá s aktivy instituce, která drží.  
 

(2) Instituce se dopustí správního deliktu tím, že  

  
a) poruší povinnost podle § 7, nebo  
  

b) v rozporu s § 8 odst. 5 neodstraní zjištěné nedostatky.  
  
 (3) Za správní delikt podle odstavce 1 nebo odstavce 2 písm. b) se uloží pokuta do 2 000 000 Kč a za správní delikt 

podle odstavce 2 písm. a) pokuta do 1 000 000 Kč. 
 

(2) Instituce se dopustí přestupku tím, že  

 
a) poruší povinnost podle § 6b, 
 

b) poruší povinnost podle § 7 nebo § 7a, nebo  
 
c) v rozporu s § 8 odst. 5 neodstraní zjištěné nedostatky.  

 
 
 (3) Za přestupek podle odstavce 1 nebo odstavce 2 písm. a) nebo c) lze uložit pokutu do 2 000 000 Kč a za 

přestupek podle odstavce 2 písm. b) pokutu do 1 000 000 Kč. 
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____________________ 

 
  
1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/41/ES ze dne 3. června 2003 o činnostech institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a 
dohledu nad nimi.  
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/78/EU ze dne 24. listopadu 2010, kterou se mění směrnice 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 
2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2009/65/ES s ohledem na pravomoci Evropského 
orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké 
penzijní pojištění) a Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), ve znění směrnice Evropského par lamentu a Rady 
2013/14/EU.  
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/50/EU ze dne 16. dubna 2014 o minimálních požadavcích na podporu mobility 
pracovníků mezi členskými státy zlepšením nabývání a zachování doplňkových důchodových práv. 
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