
VII. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, ve znění pozdějších 

předpisů 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra financí dne 31. 10. 2016, s termínem 

dodání stanovisek do 29. 11. 2016. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo 

práce a 

sociálních věcí 

K návrhu zákona 

K čl. I  

K bodu 3 a souvisejícím 

Obecně je třeba vyjasnit vztah pojmů „důchodová dávka“ a 

„důchodové právo“, které se v navrženém znění zákona 

překrývají, což vyplývá mj. ze skutečnosti, že Směrnice 

2014/50/EU (dále jen „Směrnice“) pojem „důchodové 

právo“ přímo nedefinuje. Například doporučujeme 

navrženou definici pojmu „důchodové právo“ v § 2 písm. 

n) upravit takto: „důchodovým právem právo na 

důchodovou dávku nebo jiné plnění ze zaměstnaneckého 

penzijního pojištění v souladu s penzijním plánem 

instituce,“. V  ustanoveních  písmen p) a q) § 

2  návrhu  pak  doporučujeme  držet se v souladu s textem 

Akceptováno.  

Text upraven.  
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Směrnice pojmu „důchodové právo“. 

Vzhledem k výše uvedenému navrhujeme § 

2  písm. o) návrhu zákona doplnit takto: „aktivním 

účastníkem zaměstnanec, jemuž  na základě stávajícího 

pracovního poměru vzniká nebo po splnění podmínek pro 

nabytí důchodových práv vznikne nárok na důchodovou 

dávku v souladu s penzijním plánem instituce,“.   Takto 

doplněný text lépe odpovídá znění  čl.   3 písm. c) 

Směrnice, který stanoví, že  „aktivními účastníky systému 

jsou pracovníci, jimž na základě stávajícího pracovního 

poměru vzniká nebo po splnění podmínek pro nabytí 

důchodových práv vznikne nárok na doplňkový důchod 

v souladu s ustanoveními doplňkového důchodového 

systému“. Takto  jsou zahrnuty i jiné podmínky stanovené 

penzijním plánem pro nárok na důchodovou dávku (např. 

dosažení důchodového věku)  než pouze podmínky pro 

nabytí důchodových práv. 

K bodu 4 (k úplnému znění) 

V § 6 odst. 2 úplného znění dotčených ustanovení zákona 

s vyznačením navrhovaných změn upozorňujeme na 

nadbytečnou paragrafovou značku, má být: „podle § 6a a 

6b…“. 

Akceptováno.  

Text upraven.  
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K bodu 5 

V § 6b doporučujeme doplnit odstavec, který vymezí právo 

odcházejících pracovníků na zachování odložených 

důchodových práv (čl. 5 odst. 1 Směrnice). Např. 

„Odcházející zaměstnanec má právo ponechat si svá nabytá 

důchodová práva v zaměstnaneckém penzijním pojištění, 

ve kterém byla tato práva nabyta.“ 

V § 6b odst.  2  písm. a) navrhujeme místo pojmu 

„nominální součet“ uvést  „nominální částka“, který zřejmě 

lépe vystihuje význam výrazu „nominal sum“ v původním 

anglickém znění textu Směrnice, tedy možnost, že je 

hodnota důchodových práv  stanovena v dané  nominální 

výši. 

V § 6c je používáno pojmu „pracovník“. Vzhledem k tomu, 

že v jiných částech textu návrhu zákona, dále také v 

úplném znění dotčených ustanovení zákona s vyznačením 

navrhovaných změn (a to i v ustanovení § 6c), jakož i 

v platném znění zákona č. 340/2006 Sb., je používáno 

výhradně pojmu „zaměstnanec“, doporučujeme nahradit ve 

výše uvedeném ustanovení pojem „pracovník“ pojmem 

„zaměstnanec“, a to následujícím způsobem: „Kolektivní 

smlouva může stanovit pravidla odlišná od pravidel 

Akceptováno. 

Text doplněn a upraven.  
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stanovených podle § 6a nebo 6b, pokud nejsou pro 

odcházející zaměstnance méně příznivá a nevytvářejí 

překážky volného pohybu zaměstnanců.“ 

 

 K bodu 7 

V nově vkládaném § 7a je dvakrát odstavec 2, nutno 

přečíslovat. 

Akceptováno.  

Text upraven.  

 Další připomínka 

V souvislosti se zavedením pojmu „důchodové právo“ 

navrhujeme zvážit změnu pojmu „důchodových  nároků“ 

v  § 6 odst. 2 písm. c) a § 7 odst. 4 písm. c) zákona č. 

340/2006 Sb. na  pojem „důchodových práv“. 

V souvislosti  s převoditelností je použit pojem 

„důchodové právo“ nejen 

v preambuli  Směrnice  2014/50/EU, ale i v článku 11 

Směrnice 2003/41/ES. 

Akceptováno.  

Návrh doplněn.  

 K pracovní verzi předkládací zprávy 

Požadujeme ve větě „Oblast upravovaná Směrnicí nespadá 

do působnosti Ministerstva financí, vyjednávání Směrnice 

v Radě EU zajišťovalo: Ministerstvo práce a sociálních 

věcí, nicméně novelizovaný zákon je v gesci Ministerstva 

financí.“  úvodní část vypustit a  upravit znění věty 

takto: „Vyjednávání Směrnice v Radě EU zajišťovalo 

Akceptováno.  

Text upraven.  
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Ministerstvo práce a sociálních věcí, nicméně 

novelizovaný zákon je v gesci Ministerstva 

financí.“  Gesce ke Směrnici byla uložena Ministerstvu 

financí usnesením vlády č. 896 ze dne 2. listopadu 2015.  

 K důvodové zprávě - obecná část bod 3 

Poslední dvě věty tohoto bodu nejsou zcela jasné. Proto 

navrhujeme zvážit rozvedení těchto vět, například takto: „V 

České republice není systém zaměstnaneckých penzí 

zaveden, a tudíž zde neexistuje zákonná úprava, která by 

tyto penze komplexně upravovala a kterou by tak bylo 

možné změnit. I přesto je Česká republika povinna 

ustanovení Směrnice do právního řádu provést. Doplněna 

tedy budou stávající ustanovení zákona č. 340/2006 Sb.“ 

Akceptováno. 

Text upraven.  

Ministerstvo 

průmyslu 

a obchodu 

Doporučující připomínka: 

K návrhu zákona, k bodu 1: 

Navrhujeme za „č. 1“ doplnit kulatou závorku (poloviční 

závorku), (viz Legislativní pravidla vlády ČL. 47, odst. 3). 

Neakceptováno.  

Podle našeho názoru čl. 47 odst. 3 na tento případ nedopadá. 

Odkaz na poznámku pod čarou je součástí novelizačního bodu . 

 K návrhu zákona, k § 6c: 

Navrhujeme nahradit „pracovníky“ slovem „zaměstnance“ 

a tím uvést do souladu s pojmoslovím se zákoníkem práce. 

Akceptováno.  

 K návrhu zákona, k § 7a odst. 2, písm. b): 

Navrhujeme vypustit před „a“ čárku (viz Legislativní 

pravidla vlády ČL. 42, odst. 2, písm. a)). 

Akceptováno. 

 K návrhu zákona, k § 7a odst. 3, písm. a): Akceptováno. 
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Navrhujeme vypustit před „a“ čárku (viz Legislativní 

pravidla vlády ČL. 42, odst. 3, písm. b)). 

 K vyznačení navrhovaných změn, poznámka pod čarou: 

Navrhujeme každou větu uvést na samostatném řádku (viz 

Legislativní pravidla vlády ČL. 47, odst. 4). 

Akceptováno. 

Text upraven. 

Ministerstvo 

vnitra 

Připomínky legislativně technické a formálního 

charakteru: 

 

K úvodní větě: 

 V souladu s čl. 55 odst. 2 Legislativních pravidel 

vlády doporučujeme pro nadbytečnost odstranit čárku před 

slovy „a zákona č. …/2017 Sb.“. 

Akceptováno. 

Text upraven. 

 K čl. I bodu 3 – k § 2: 

Dáváme na zvážení nezbytnost zavedení mnoha 

z navrhovaných nových definic, které jsou v dalším textu 

zákona jen minimálně využívány. V případě malého počtu 

výskytů daného pojmu je dle našeho názoru vhodnější jeho 

obsah vymezit přímo v ustanovení, v němž je tento pojem 

použit.  

Neakceptováno. 

Obecně  lze s připomínkou souhlasit, nicméně pro tento účel 

transpozice směrnice se zaváděnými pojmy, se nám jeví vhodnější 

definovat tyto pojmy na jednom místě souhrnně. Navíc vzhledem 

k další nové směrnici v této oblasti bude zákon  rozsáhlejší a 

vymezení všech pojmů na jednom místě považujeme za 

přehlednější nejen pro vykazování transpozic.  

 K čl. I bodu 5 – k § 6c: 

 S ohledem na požadavek terminologické jednotnosti 

právního předpisu, vyplývající z čl. 40 Legislativních 

pravidel vlády, navrhujeme výraz „pracovníky“ nahradit 

slovem „zaměstnance“. Dovolujeme si poznamenat, že v 

předloženém úplném znění zákona se také hovoří o 

zaměstnancích, nikoliv o pracovnících. 

Akceptováno. 

Text upraven. 

 K čl. I bodu 7 – k § 7a: 

1. Upozorňujeme na nesprávné číslování odstavců. 

2. Ve druhém z odstavců označených jako odst. 2 a 

v odstavci označeném jako odst. 3 je v návětí 

nadbytečně obsaženo slovo „písemné“ či 

„písemně“, když i na toto ustanovení se vztahuje 

obecně koncipovaný poslední odstavec 

Akceptováno. 

Text upraven. 
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předepisující písemnou formu informace.  

3. Pokud jde o zmíněný poslední odstavec, 

domníváme, se, že nemusí odkazovat na „odstavce 

1 až 4“, neboť v řadě z nich poskytování informací 

přímo upraveno není, resp. pouze odkazují na jiný 

odstavec. V tomto směru by postačilo odkázat na 

„odstavce 1 a 4“ (v opraveném číslování). 

Česká národní 

banka 

Obecná připomínka 

Návrh novely není důsledný v užívání jednotného a 

množného čísla (důchodová dávky x důchodové dávky, 

důchodové právo x důchodová práva apod.). Původní 

textace obsahuje pojem „důchodové dávky“ v množném 

čísle (viz § 2 písm. k) zákona), § 2 písm. k) zákona zavádí 

pojem „důchodové právo“ v jednotném čísle, ovšem 

v dalším textu uvádí spojení „důchodová práva“ 

v množném čísle (např. v návětí § 6a odst. 1 zákona). 

Akceptováno. 

Text upraven. 

 K § 2 

Definice v návrhu novely zákona je třeba sladit 

terminologicky, a to jednak ve vztahu k původnímu textu 

zákona, ale i jednotlivé pojmy navzájem. Nové definice 

pojmů v § 2 obsahují bez bližšího rozlišení a odůvodnění 

pojmy „právo na výplatu důchodové dávky“, „nárok na 

důchodovou dávku“, „přiznání nároku na důchodové 

dávky“, „právo na důchodovou dávku“ apod. Definice 

uvedené v čl. 3 směrnice 2014/50/EU považujeme z tohoto 

ohledu za lépe formulované, než je navrhovaná 

transpozice. 

Akceptováno. 

Text upraven. 

 K § 2 písm. n) 

Navrhujeme slova „právo na výplatu důchodové dávky“ 

nahradit slovy „nárok na důchodové dávky“.  

Odůvodnění: 

Pokud účastníku vznikne právo na výplatu důchodové 

Akceptováno. 

Text upraven. 
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dávky, má nárok (vzniká mu nárok) na důchodovou dávku. 

Vymezení pojmu by mělo navazovat na textaci zákona (§ 2 

písm. k) definuje „důchodové dávky“ v množném čísle, 

dále např. § 6 odst. 2 písm. d) bod 1. zákona). 

 K § 2 písm. p) 

Navrhujeme slovo „přiznání“ nahradit slovem „vznik“. 

 

Odůvodnění: 

Nárok na důchodovou dávku vzniká, jsou-li splněny 

předepsané podmínky, nedochází k žádnému přiznávání 

dávky, vzniká nárok na důchodové dávky, resp. účastník 

podle § 2 písm. n) zákona nabývá důchodového práva. 

Akceptováno. 

Text upraven. 

 K § 2 písm. q) 

Navrhujeme slova „právo na důchodovou dávku“ nahradit 

slovy „důchodové právo“. 

Odůvodnění: 

Podle definice v § 2 písm. n) zákona účastník nabývá 

důchodové právo. 

Akceptováno. 

Text upraven.  

 K § 6a odst. 2 písm. b)  

Požadujeme jednoznačně stanovit podmínky, kdy 

odcházejícímu zaměstnanci vzniká právo na celkovou výši 

zaplacených příspěvků, a kdy na výši investiční hodnoty 

těchto příspěvků. 

Odůvodnění: 

Jde o dvě varianty, jejichž finanční efekt nemusí být 

shodný. Není zřejmé, kdo rozhodne, která z variant se 

uplatní, jelikož není stanovena povinnost toto explicitně 

upravit v penzijním plánu (srov. § 6). 

Neakceptováno.  

Toto musí upravit penzijní plán  instituce. Text doplněn.  

 1. § 6b odst. 2  

Doporučujeme přeformulovat v souladu se zamýšleným 

(nám neznámým) významem, jelikož text je 

nesrozumitelný, tedy nedává smysl ani věcně, ani 

z hlediska právní logiky, ani z hlediska gramatiky českého 

jazyka.  

Akceptováno. 

Text upraven.  
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Odůvodnění: 

První použité „nebo“ gramaticky znamená, že instituce má 

na výběr, zda bude dané zacházení aplikovat na odložená 

důchodová práva nebo na jejich hodnotu, popř. na obojí. 

Druhé a třetí použité „nebo“  znamená, že instituce má na 

výběr, zda s objektem vybraným podle předchozí věty bude 

zacházet stejně jako s hodnotou důchodových práv 

aktivních účastníků nebo v souladu s vývojem vyplácených 

důchodových dávek nebo jiným způsobem (čárka před 

třetím „nebo“ je zřejmě chyba, ledaže mezi prvními dvěma 

způsoby jednání má být poměr slučovací a naopak mezi 

druhým a třetím poměr vylučovací ve zřejmém protikladu) 

– další alternativa ovšem neexistuje (jiná alternativa, než 

„tak nebo jinak“ obecně neexistuje), neboli ustanovení 

neukládá žádnou povinnost. Není jasné, k čemu se vztahuje 

„jestliže“ (rozhodně ale gramatický tvar vylučuje výklad, 

podle něhož by „jiný způsob“ bylo možné vybrat pouze 

„jestliže…“). Není jasné, k čemu se vztahuje „zachováním 

nominální hodnoty odložených důchodových práv“ a 

„úpravou hodnoty odložených důchodových práv pomocí 

úrokové míry, nebo výnosů z investic“ (gramaticky správně 

se 7. pád uvozený čárkou bez spojky a předložky v dané 

větě nemůže vztahovat vůbec k ničemu). 

 K § 9 

Navrhujeme rozšířit úpravu správních deliktů rovněž na § 

6b odst. 2. 

Akceptováno. 

Návrh doplněn.  

Úřad vlády 

České 

republiky Po stránce formální: Předkladatel nesplnil formální 

náležitosti týkající se vykazování slučitelnosti s právem EU, 

jak vyplývají zejména z Legislativních pravidel vlády 

v platném znění a z přílohy k usnesení vlády ze dne 12. října 

2005 č. 1304, o Metodických pokynech pro zajišťování prací 

při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství 

Akceptováno. 

Rozdílová tabulka upravena a důvodová zpráva doplněna o 

vysvětlení k nevyužití některých  ustanovení směrnice.  
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České republiky v Evropské unii, v platném znění. 

Rozdílová tabulka neodpovídá návrhu (body 1., 4. a 6. 

novely jsou podtrženy a označeny jako transpoziční, 

nicméně v rozdílové tabulce chybí) a neodpovídá ani 

srovnávací tabulce ke směrnici 2014/50/EU, která vykazuje 

všechny články směrnice jako transponované předkládanou 

novelou (všude je uvedeno ID 8362), což zároveň 

neodpovídá skutečnosti. V rozdílové tabulce není dále 

uvedeno znění ustanovení čl. 3 písm. j), které má být 

transponováno do § 2 písm. s). 

Předkladatel nesplnil povinnost uvést v důvodové zprávě 

k posuzovanému návrhu právního předpisu důvody, pro 

které nebyla využita ustanovení směrnice 2014/50/EU, která 

by umožňovala užší uplatnění požadavků vyplývajících 

z této směrnice, a to ve smyslu usnesení vlády ze dne 

25. ledna 2016 č. 64, k aktualizaci Akčního plánu na 

podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti České 

republiky pro rok 2016. Konkrétně se jedná o čl. 5 odst. 3 a 

odst. 4, čl. 6 odst. 4 (poslední věta) a čl. 7 odst. 1 směrnice 

2014/50/EU. 

 Po stránce materiální: Stav relevantní právní úpravy v 

právu EU: Cílem návrhu je transpozice 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 

(dále jen „směrnice“). Uvedená směrnice vyžaduje 

provedení do právního řádu členského státu nejpozději do 
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21. května 2018.   

 Připomínky a návrhy změn: 

Obecně – k transpozici směrnice 2014/50/EU: 

 

Požadujeme doložit, jakým způsobem je zajištěna 

transpozice čl. 2 odst. 2, 3 a 5, čl. 3 písm. a) a písm. b) a 

první věty čl. 5 odst. 1, neboť uvedená ustanovení nejsou 

předmětem transpozice předkládaného návrhu a srovnávací 

tabulka nemá výpovědní hodnotu. 

Akceptováno. 

Srovnávací tabulka opravena.  

Co se týká čl. 5 odst. 1 první věty,  je  toto ustanovení 

transponováno v rámci úprav § 6 a nového § 6b.  

 K § 2 písm. m): 

Definice čekací doby se nám jeví nepřesná, neboť 

navrhovaná formulace budí dojem, že je definována 

celková doba účasti na zaměstnaneckém penzijním 

pojištění (odhlédneme-li do pojmu „čekací doba“). Zatímco 

čl. 3 písm. d) směrnice mluví o době, „než se stane 

pracovník způsobilý zařazení do systému“. Domníváme se 

proto, že by mělo být přesněji vystiženo, že jde o dobu 

zaměstnání, která je požadovaná pro možnost vstupu do 

systému zaměstnaneckého penzijního pojištění. 

Akceptováno.  

Text upraven.  

 K § 2 písm. q): 

Definici pojmu čekatele na důchod považujeme za vnitřně 

rozpornou s výkladem pojmu důchodové dávky podle § 2 

písm. k) zákona. 

Zatímco § 2 písm. k) zákona stanoví, že důchodovými 

dávkami se rozumí dávky vyplácené ze zaměstnaneckého 

penzijního pojištění při splnění podmínek stanovených 

penzijním plánem, nově navrhovaná definice čekatele na 

důchod tento pojem používá za přidání podmínky, že 

dávku dosud nepobírá. Doporučujeme proto spojení 

důchodová dávka nahradit jiným vhodnějším slovním 

spojením, které bude významově odpovídat čl. 3 písm. h) 

směrnice (např. důchodové právo). 

K § 2 písm. p a q): 

Akceptováno. 

Text upraven. Doplněna důvodová zpráva.  
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Používané pojmy „aktivní účast“ a „bývalý aktivní 

účastník“ sice směrnice také používá, ale považujeme za 

žádoucí vyjasnit jejich význam alespoň v rámci důvodové 

zprávy.  

 K § 5 písm. s): 

V navrhované definici není jasné, co se myslí „určitým 

dnem“. Čl. 3 písm. j) směrnice mluví o výpočtu „v souladu 

s vnitrostátními právními předpisy a postupy“, je tedy 

nutné tyto postupy stanovit a to tak, aby nevznikaly 

aplikační nejasnosti. 

Akceptováno. 

Doplněno ustanovení o penzijním plánu.  

 K § 6b odst. 2: 

Ustanovení mluví sice v souladu s čl. 5 odst. 2 směrnice o 

„pozůstalých“, nicméně není zřejmé, o které všechny osoby 

má jít, zda má jít dle našeho právního řádu o dědice, nebo o 

příbuzné v linii přímé apod. Žádáme vyjasnit.  

 

Návětí také neodpovídá přesně čl. 5 odst. 2 směrnice, který 

sice připouští i „jiné způsoby“ nakládání s odloženými 

důchodovým právy odcházejících pracovníků, ovšem 

pouze takové, které bude možné považovat za „spravedlivé 

zacházení“. Uvedené ustanovení je nezbytné upravit, uvést 

alespoň „nebo jiným spravedlivým způsobem“ či „jiným 

způsobem, který odcházejícího zaměstnance ani jeho 

pozůstalé neznevýhodňuje“. 

 

Písm. c) stejného ustanovení je neúplné, neodpovídá 

požadavkům písm. c) čl. 5 odst. 2 směrnice, které požaduje 

nějakým způsobem stanovit „odpovídající úpravu hodnoty 

odložených důchodových práv“.  

Ustanovení je tedy nutné přepracovat a zpřesnit. 

Akceptováno. 

Doplněno vymezení pojmů. Text upraven.  

 K § 7a odst. 3:  

Požadavek písemně sdělit uvedené informace je obsažen 

pro toto ustanovení také v odst. 4, není proto nutné ho 

uvádět duplicitně. 

Akceptováno částečně. 

Text upraven. Nicméně odstavec 1a odstavec 4 se týkají odlišných 

osob.  
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Vzhledem k tomu, že je do zákona nově vkládána definice 

odložených důchodových práv do § 2 a čl. 6 odst. 2 písm. 

a) směrnice mluví o „odložených právech“, žádáme užívat 

nadefinovaného pojmu. 

 K § 7a odst. 4: 

Požadujeme vyjasnit, kdo všechno bude považován za 

„pozůstalého čekatele“, neboť právní řád ČR takový pojem 

nezná.  

Akceptováno.  

Toto stanoví penzijní plán instituce v rámci stanovení, které 

důchodové dávky jsou z plánu  poskytovány a jejich formy.  

 Výše uvedené připomínky týkající se způsobu 

transpozice směrnice 2014/50/EU jsou zásadní. 

 

Závěr: 

Návrh novely zákona je pouze částečně slučitelný 

s právem EU.   

Formální nedostatky návrhu je nutno napravit. 

Rozdílová a srovnávací tabulka byla upravena.  

V Praze 4. června 2017 

Vypracoval: Mgr. Irena Kubátová Podpis: 
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