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VI. 

 

VYPOŘÁDÁNÍ  PŘIPOMÍNEK   

Návrh zákona o ukončení důchodového spoření a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se zákonem o ukončení 

důchodového spoření  

 

Materiál byl zaslán do vnějšího připomínkového řízení dne 4. února 2015 pod č. j.: MF-4709/2015/3504-2. Dne 15. prosince 2014 bylo 

rozhodnuto o zúžení počtu připomínkových míst s tím, že materiál bude zaslán ke stanovisku Odboru kompatibility Úřadu vlády ČR a na vědomí 

Odboru vládní legislativy Úřadu vlády ČR; lhůta pro uplatnění připomínek byla stanovena na 5 pracovních dnů, tj. do 11. února 2015.  

 

 

Původce Článek Relevance Připomínka Vypořádání 

ÚV- 

OKOM 

Obecně Doporučující Po stránce formální: 

Předkladatel splnil pouze částečně 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 České republiky v Evropské unii, v platném znění 

(viz níže). 

Po stránce materiální: 

Organizace důchodových systémů členských států EU (tzv. 

I. pilíř) není právem EU přímo harmonizována, je 

v kompetenci členských států a podléhá pouze koordinaci 

sociálních systémů. Národní předpisy z oblasti důchodové 

však musí respektovat obecné zásady práva EU, zejm. 

zásadu rovného zacházení mezi jednotlivými účastníky 

systému důchodového pojištění, zásady volného pohybu 

osob, služeb a kapitálu, zásady vtělené do 

antidiskriminačních směrnic či nařízení EU o volném 

 

Důvodová zpráva bude doplněna o informaci o 

vztahu důchodového spoření a tzv. koordinačních 

nařízení.  
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Původce Článek Relevance Připomínka Vypořádání 

pohybu pracovníků uvnitř EU. 

Pokud jde o tzv. druhý pilíř důchodových systémů, který 

mívá charakter systému zaměstnaneckého, tam úprava 

sekundárním právem EU existuje - směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2003/41/ES ze dne 3. června 2003 

o činnostech institucí zaměstnaneckého penzijního 

pojištění a dohledu nad nimi. Problematika patřící pod III. 

pilíř - tzn. individuální, doplňkový systém je upravena 

směrnicí Rady 98/49/ES ze dne 29. června 1998 o ochraně 

nároků zaměstnanců a samostatně výdělečných osob, kteří 

se pohybují ve Společenství, na penzijní připojištění. 

 

Nejasné systémové vymezení samotného zákona o 

důchodovém spoření z hlediska práva EU hodnotil odbor 

kompatibility již od jeho přijetí jako problematické.   

 

V předloženém návrhu předkladatel opět negativně 

konstatuje, o které důchodové systémy práva EU se 

nejedná, ale výslovně neuvádí, který systém EU se na 

důchodové spoření vztahuje. Předkladatel by se měl jasně 

vyjádřit. Pokud trvá jeho dřívější klasifikace, tzn. že 

důchodové spoření podléhá koordinaci sociálního 

zabezpečení, je nutné také doplnit, že se návrhu dotýká 

úprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 

883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů 

sociálního zabezpečení a nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (ES) č. 987/2009 ze dne 16. září 2009, kterým se 

stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o 

koordinaci systémů sociálního zabezpečení.  
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Původce Článek Relevance Připomínka Vypořádání 

V návaznosti na ukončení důchodového spoření mají být 

navržena „opatření, která povedou k zatraktivnění 

penzijního systému (pozn. doplňkového penzijního 

spoření)“ (str. 2 předkládací zprávy), zejména otevření 

doplňkového penzijního spoření zrušením věkové 

podmínky (toto opatření návrh obsahuje) a finanční 

zvýhodnění tohoto typu spoření. 

Otázka, zda předložený návrh, spolu se zamýšlenou 

finanční podporou doplňkového penzijního spoření, bude 

dostatečnou náhradou původně zamýšleného II. pilíře 

soustavy, není předmětem předloženého návrhu. 

 

Odkaz na oblast penzí jako nejvíce problematickou oblast 

z hlediska fiskálních dopadů stárnutí populace obsahuje i 

Konvergenční program ČR z dubna 2014 (bod 5.2, str. 24 a 

násl.), a to s ohledem na dynamiku nárůstu výdajů v této 

oblasti. Tento závěr přebírá i poslední doporučení Rady 

k národnímu programu reforem ČR na rok 2014 a ke 

konvergenčnímu programu ČR z roku 20141, když 

konstatuje, že očekávané zvyšování výdajů na důchody a 

zdravotní péči představuje v dlouhodobém výhledu středně 

velké riziko (b. 12 preambule); ČR se proto doporučuje 

zajistit dlouhodobou udržitelnost veřejného 

důchodového systému, konkrétně rychlejším zvyšováním 

stanoveného věku pro odchod do důchodu a následně 

jasnějším provázáním tohoto věku se změnami ve střední 

délce života (zejm. podporovat zaměstnatelnost starších 

pracovníků a přezkoumat mechanismus valorizace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh zákona je předkládán v souladu 

s rozhodnutím vlády týkajícím se zrušení 

důchodového spoření. K úvahám o dalších 

změnách v důchodovém systému je ustavena 

Odborná komise pro důchodovou reformu, která 

pokračuje ve své činnosti i v roce 2015.  

                                                 
1 Doporučení Rady ze dne 8. července 2014 k národnímu programu reforem české republiky na rok 2014 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu české republiky 

z roku 2014, CELEX: 32014H0729(03). 
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Původce Článek Relevance Připomínka Vypořádání 

důchodů) – bod 3 tamtéž. 

Z tohoto pohledu návrh nepřináší opatření, které by bylo 

příspěvkem k naznačeným způsobům zajištění 

udržitelnosti důchodového systému v ČR. 

ÚV- 

OKOM 

K § 3 odst. 4 a 

§ 6 odst. 2 

písm. d) 

Zásadní Žádáme předkladatele o vyjádření, proč je navrhováno 

snížení vyplácené částky účastníkovi i pro případný převod 

na účet v členském státě EU, event. jiných státech, se 

kterými jsou jinak upraveny úlevy v rámci smluv o 

sociálním zabezpečení, srov. § 18 zákona o důchodovém 

spoření.  

Vzhledem k tomu, že likvidace důchodových fondů 

je na základě rozhodnutí státu prováděna na 

náklady penzijní společnosti, a tyto jí nejsou 

kompenzovány, je návrh veden snahou tyto 

náklady, kde je to možné a přiměřené situaci, 

minimalizovat. U likvidace důchodových fondů se 

nejedná o vyplácení důchodu, ale o jednorázové 

vypořádání prostředků účastníka při likvidaci 

systému.   

ÚV- 

OKOM 

K § 3 odst. 5 

 

Zásadní Domníváme se, že i podle odůvodnění v důvodové zprávě 

k návrhu má být v ustanovení odkazováno na § 15 odst. 1 a 

4 (nikoliv odst. 5) zákona o důchodovém spoření. Má jít 

totiž o výzvu týkající se převodu všech prostředků 

účastníka do důchodového systému EU nebo jejích 

institucí. 

Neakceptováno, vysvětleno 

 

Ustanovení § 15 odst. 4 zákona o důchodovém 

spoření upravuje povinnost penzijní společnosti 

sdělit České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) 

na její písemnou žádost výši prostředků účastníka 

k datu, kdy její žádost obdržela. Nejde tedy o výzvu 

k převedení prostředků, ale pouze o sdělení její 

výše. 

ČSSZ o takto zjištěnou částku navýší finanční 

částku stanovenou jako převáděné důchodové 

právo získané v České republice v I. pilíři a 

celkovou sumu sdělí příslušné instituci EU, do 

jejíhož důchodového systému by měla být 

v případě souhlasu žadatele tato souhrnná částka 

převedena. Poté instituce EU informuje žadatele, 

jak se projeví případný převod na jeho 
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Původce Článek Relevance Připomínka Vypořádání 

důchodových nárocích v jejím důchodovém 

systému a na základě toho se pak žadatel rozhodne, 

zda s převodem souhlasí, či nikoli. 

Teprve vysloví-li žadatel s převodem souhlas, může 

nastat postup dle § 15 odst. 5 zákona o 

důchodovém spoření, tj. ČSSZ sdělí penzijní 

společnosti, že účastník důchodového spoření 

vyslovil s převodem souhlas, a penzijní společnost 

převede všechny prostředky účastníka na účet, 

který ČSSZ ve svém sdělení uvedla. Mezi žádostí 

ČSSZ podle § 15 odst. 4 a jejím sdělením podle 

odstavce 5 téhož ustanovení může uplynout řada 

měsíců. Ustanovení § 3 odst. 5 návrhu tedy řeší 

situaci, kdy je řízení o žádosti o převod 

důchodových práv získaných v ČR do 

důchodového systému EU ve fázi, kdy již žadatel 

(účastník důchodového spoření) vyslovil 

s převodem souhlas, na základě kterého má dojít 

k faktickému převodu všech prostředků účastníka 

důchodového spoření na účet sdělený ČSSZ. Bude-

li sdělení ČSSZ podle § 15 odst. 5 zákona o 

důchodovém spoření doručeno penzijní společnosti 

do 30. září 2016, bude mít přednost před případným 

sdělením účastníka důchodového spoření podle § 3 

odst. 2 návrhu.   

ÚV- 

OKOM 

K § 23 odst. 4 

 

Zásadní U identifikačních údajů zaměstnavatelů – právnických 

osob požadujeme zohlednit skutečnost, že existují 

právnické osoby usazené primárně v jiných členských 

státech EU, které nemají přiděleno identifikační číslo. 

Požadujeme proto vložit za slova „identifikační číslo“ 

Akceptováno. 
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Původce Článek Relevance Připomínka Vypořádání 

slova „bylo-li přiděleno“. 

ÚV- 

OKOM 

K § 25 odst. 3 

 

Zásadní S ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 

95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob 

při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto 

údajů – konkrétně s ohledem na její čl. 6 odst. 1 písm. c) 

by měly být údaje o dotčených osobách poskytovány jen 

„přiměřené, podstatné a nepřesahující míru s ohledem na 

účely, pro které jsou sbírány“. Rozsah poskytovaných 

údajů by měl být proto lépe konkretizován než formulací 

„potřebné údaje“. 

Akceptováno.  

Znění odstavce 3 přeformulováno: 

(3) Správce Centrálního registru smluv je povinen 

sdělit České správě sociálního zabezpečení ze své 

evidence údaje o osobách účastných na 

důchodovém spoření v rozsahu potřebném pro 

účely vedení registru pojištěnců, a to způsobem 

umožňujícím dálkový přístup nebo jiným 

dohodnutým způsobem.  

Ministr 

pro lidská 

práva, 

rovné 

příležitosti 

a 

legislativu 

Důvodová 

zpráva 

Zásadní Materiál neobsahuje Zhodnocení korupčních rizik, dle 

požadavků uvedených v Metodice CIA, která je dostupná 

na www.korupce.cz. 

Zhodnocení korupčník rizik upraveno.  
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