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V yznačení navr hovaných změn 
 

Platné znění částí zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění pozdějších 
předpisů, s vyznačením navrhovaných změn 

 
§ 2 

 (1) Účastníkem se může stát fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, pokud uzavře 
s penzijní společností smlouvu o důchodovém spoření nejpozději  
 a) do konce kalendářního roku, ve kterém dosáhne věku 35 let, nebo  
 b) do 6 měsíců  
1. od 1. ledna 2013, nebo  
2. ode dne, od kterého byla poprvé od 1. ledna 2013 poplatníkem pojistného na důchodové 
pojištění. Účastníkem je pouze fyzická osoba, která má s penzijní společností uzavřenou 
smlouvu o důchodovém spoření zaregistrovanou v Centrálním registru smluv podle § 6. 
  (2) Účastníkem se nemůže stát fyzická osoba, které již byl přiznán starobní důchod 
podle zákona o důchodovém pojištění.  
  (32) Pro účely pojištění důchodu podle tohoto zákona je účastníkem označována 
osoba, které účast na důchodovém spoření zanikla podle § 5 písm. b). 
 

§ 4 

Vznik účasti na důchodovém spoření 
 (1) Účast na důchodovém spoření vzniká registrací první smlouvy o důchodovém 
spoření mezi fyzickou osobou podle § 2 a penzijní společností podle § 25 v Centrálním 
registru smluv.  
  (21) Smlouvou o důchodovém spoření se penzijní společnost zavazuje shromažďovat 
a obhospodařovat prostředky účastníka v důchodovém fondu nebo ve více těchto fondech 
podle tohoto zákona a sjednané strategie spoření a převádět prostředky účastníka za podmínek 
a způsobem stanoveným tímto zákonem.   
 (32) Smlouva o důchodovém spoření musí být uzavřena písemně a musí v ní být 
uvedeny identifikační údaje účastníka, identifikační údaje penzijní společnosti a datum 
uzavření smlouvy.  
  (43) Penzijní společnost nesmí odmítnout uzavřít smlouvu o důchodovém spoření 
s fyzickou osobou, která splňuje podmínky vzniku účasti na důchodovém účastníkem 
důchodového spoření.  
  (54) Od smlouvy o důchodovém spoření, která byla zaregistrována v Centrálním 
registru smluv podle § 6, nemůže penzijní společnost ani účastník odstoupit, vypovědět ji ani 
uzavřít dohodu o jejím skončení, s výjimkou výpovědi účastníka nebo dohody o skončení 
smlouvy za účelem převodu prostředků účastníka podle § 12. V případě výpovědi účastníka 
nebo dohody o skončení smlouvy končí její platnost dnem zaregistrování další smlouvy 
o důchodovém spoření podle § 9 odst. 5.  
  (65) V případě, že penzijní společnost nebo účastník před zaregistrováním smlouvy 
o důchodovém spoření od této smlouvy odstoupí, vypoví ji, nebo uzavře dohodu o jejím 
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skončení, je penzijní společnost povinna neprodleně oznámit tuto skutečnost správci 
Centrálního registru smluv.  
  (76) Smlouvu o důchodovém spoření lze uzavřít pouze s jednou penzijní společností, 
s výjimkou převodu prostředků účastníka k jiné penzijní společnosti podle § 12.  
  (87) Zaměstnavatel nesmí ovlivňovat zaměstnance při výběru penzijní společnosti, ani 
nesmí přijmout úplatu, odměnu nebo nepeněžitou výhodu v souvislosti s uzavřením smlouvy 
o důchodovém spoření zaměstnancem. 

§ 30  
 Počet účastníků v důchodových fondech obhospodařovaných penzijní společností 
musí po uplynutí 24 měsíců ode dne udělení povolení k vytvoření důchodových fondů 
dosahovat alespoň 50 000 účastníků.  
 

§ 56 

Dočasné výjimky z limitů investování  
 (1) Penzijní společnost nemusí dodržet skladbu majetku v důchodovém fondu podle 
§ 46 až 55 při uplatňování přednostního práva na upisování investičních cenných papírů 
a nástrojů peněžního trhu, které jsou v majetku tohoto důchodového fondu.  
 (2) Pokud to je uvedeno ve statutu důchodového fondu, může se penzijní společnost 
při dodržení principu rozložení rizika spojeného s investováním odchýlit od omezení 
stanovených v § 46 až 55 na dobu nejdéle 24 48 měsíců ode dne nabytí právní moci 
rozhodnutí o udělení povolení k vytvoření tohoto důchodového fondu nebo do doby, než 
hodnota majetku v důchodovém fondu přesáhne 100 000 000 Kč, pokud tato skutečnost 
nastane dříve. Na počátku tohoto období investuje důchodový fond pouze do vkladů 
uvedených v § 46 odst. 1 písm. e), cenných papírů vydávaných podílovým fondem uvedeným 
v § 47 odst. 2 a nástrojů peněžního trhu, jejichž emitentem je osoba uvedená v § 46 odst. 1 
písm. d) a v § 47 odst. 1 písm. b) nebo c) a ve svém statutu stanoví postupné přizpůsobování 
se požadavkům uvedeným v § 46 až 55.  
 (3) Pokud penzijní společnost nedodrží skladbu majetku v důchodovém fondu podle 
§ 46 až 55 z důvodů, které nemůže ovlivnit, nebo v důsledku uplatnění přednostního práva 
podle odstavce 1, musí s přihlédnutím k zájmům účastníků v tomto důchodovém fondu zajistit 
bez zbytečného odkladu soulad skladby majetku v tomto fondu s § 46 až 55.  
 

§ 99 

Nařízení převodu obhospodařování důchodových fondů 
 (1) Česká národní banka může penzijní společnosti nařídit převod obhospodařování 
důchodových fondů na jinou penzijní společnost, jestliže  
 a) penzijní společnost není schopna plnit povinnosti vůči účastníkům, nebo  
 b) do 24 měsíců ode dne udělení povolení k vytvoření důchodových fondů nebyly splněny 
podmínky podle § 30. Česká národní banka může penzijní společnosti nařídit převod 
obhospodařování důchodových fondů na jinou penzijní společnost, jestliže penzijní 
společnost není schopna plnit povinnosti vůči účastníkům. 
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  (2) K převodu obhospodařování důchodových fondů podle odstavce 1 se vyžaduje 
souhlas penzijní společnosti, na kterou má být obhospodařování důchodových fondů 
převedeno.  
  (3) Penzijní společnost podle odstavce 2 je povinna ve lhůtě 30 dnů ode dne nabytí 
právní moci rozhodnutí podle odstavce 1 sdělit písemně účastníkům, jejichž prostředky jsou 
předmětem převodu, svoji obchodní firmu,  adresu sídla, den, kdy došlo k převodu, a další 
nezbytné informace související s plynulým pokračováním důchodového spoření. Informace 
podle věty první předá penzijní společnost také správci Centrálního registru.  
  (4) Účastníky řízení o nařízení převodu obhospodařování důchodových fondů na jinou 
penzijní společnost jsou penzijní společnost podle odstavce 1, penzijní společnost podle 
odstavce 2 a jejich depozitáři. Dnem, kdy došlo k převodu obhospodařování podle odstavce 1, 
vstupuje penzijní společnost, na kterou bylo obhospodařování důchodových fondů převedeno, 
do všech práv a povinností důchodových fondů.  
  (5) Pokud se penzijní společnost zrušuje s likvidací nebo je penzijní společnost 
v úpadku, převede obhospodařování všech důchodových fondů na jinou penzijní společnost 
likvidátor nebo insolvenční správce penzijní společnosti. Likvidátorovi nebo insolvenčnímu 
správci přísluší za tuto činnost náhrada hotových výdajů a odměna; v případě, že je penzijní 
společnost v úpadku, je pohledávka na jejich vyplacení pohledávkou za majetkovou podstatou 
penzijní společnosti. Nepostačuje-li majetek či majetková podstata penzijní společnosti 
k vyplacení náhrady hotových výdajů a odměny likvidátora nebo insolvenčního správce, 
vyplatí je stát. Způsob stanovení náhrady hotových výdajů a odměny likvidátora 
a insolvenčního správce, jejich maximální výši hrazenou státem a způsob výplaty stanoví 
prováděcí právní předpis. 
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