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IV. 

Platné znění s vyznačením navrhovaných změn dotčených vyhlášek 

 

VYHLÁŠKA 

 

č. 57/2012 Sb.  

 

ze dne 16. února 2012  

 

o minimálních náležitostech statutu účastnického fondu a statutu důchodového fondu  

 

 Česká národní banka stanoví podle § 170 odst. 1 zákona č. 427/2011 Sb., 

o doplňkovém penzijním spoření, k provedení § 97 odst. 8 písm. a) a b) zákona o doplňkovém 

penzijním spoření a podle § 110 odst. 1 zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, 

k provedení § 45 odst. 8 písm. a) a b) zákona o důchodovém spoření:  

 

§ 1  

 

Předmět úpravy  

 

 Tato vyhláška stanoví minimální náležitosti statutu účastnického fondu a statutu 

důchodového fondu a jejich jeho změny, které podle zákona o doplňkovém penzijním spoření 

a zákona o důchodovém spoření nepodléhají předchozímu schválení Českou národní bankou.  

 

§ 5  

 

Informace o penzijní společnosti  

 

 Informacemi o penzijní společnosti jsou  

 

a) identifikační údaje o osobě penzijní společnosti4),  

 

b) výše základního kapitálu a údaj o splacení základního kapitálu,  

 

c) datum vzniku,  

 

d) údaje o rozhodnutí o povolení k činnosti zahrnující označení orgánu, který rozhodnutí 

vydal, datum vydání, číslo jednací a datum nabytí právní moci rozhodnutí a jeho pozdějších 

změn,  

 

e) seznam vedoucích osob s uvedením jejich funkcí,  

 

f) údaje o hlavních činnostech vedoucích osob, které vykonávají mimo penzijní společnost, 

pokud mají význam ve vztahu k činnosti penzijní společnosti nebo účastnickému fondu 

obhospodařovanému penzijní společností,  

 

g) údaje o předmětu podnikání a poskytovaných službách,  

 

h) informace o konsolidačním celku, jehož je penzijní společnost součástí, a  
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i) seznam účastnických fondů a důchodových fondů, jejichž majetek penzijní společnost 

obhospodařuje.  

 

§ 15  

 

Náležitosti statutu důchodového fondu  

 

 (1) Ustanovení § 2 až § 6 odst. 1 a 3 a § 7 až 14 se v případě důchodového fondu 

použijí obdobně.  

 

 (2) Pokud ustanovení této vyhlášky uvádí  

 

a) zákon o doplňkovém penzijním spoření, rozumí se tím ve vztahu k důchodovému fondu 

zákon o důchodovém spoření,  

 

b) účastníka doplňkového penzijního spoření, rozumí se tím ve vztahu k důchodovému fondu 

účastník důchodového spoření.  

 

c) jednotku, rozumí se tím ve vztahu k důchodovému fondu důchodová jednotka.  

 

 (3) Informace o způsobu investování důchodového fondu obsahují podle povahy 

příslušných aktiv, do kterých důchodový fond investuje,  

 

a) označení, zda se jedná o důchodový fond státních dluhopisů, konzervativní důchodový 

fond, vyvážený důchodový fond nebo dynamický důchodový fond,  

 

b) výčet nejpoužívanějších typů finančních derivátů16), jejich ekonomické charakteristiky 

a účel jejich použití; fond upozorní, že jednotlivá rizika spojená s uvedenými investicemi jsou 

popsána v rizikovém profilu fondu,  

 

c) údaj, zda fond provádí repo obchody nebo půjčuje cenné papíry, podmínky výběru 

protistran těchto obchodů a charakteristiky cenných papírů, které mohou být předmětem 

těchto obchodů,  

  

d) maximální limit otevřené pozice vztahující se k finančním derivátům17),  

 

e) maximální limit investic do investičních cenných papírů a nástrojů peněžního trhu podle 

§ 53 odst. 5 až 7 zákona o důchodovém spoření, vydaných jednou osobou a označení jejich 

emitentů,  

 

f) maximální limit investic do cenných papírů kolektivního investování,  

 

g) druhy dluhopisů nebo obdobných cenných papírů představujících právo na splacení dlužné 

částky podle kategorie jejich emitenta například státní dluhopisy, komunální dluhopisy, 

dluhopisy emitované obchodními společnostmi, váženou průměrnou splatnost dluhopisového 

portfolia a požadavky na hodnocení kvality držených dluhopisů (rating),  

 

h) podrobnější údaje o způsobu investování, podle kterého bude fond koncentrovat své 

investice v určitém hospodářském odvětví, státě či regionu, jiné části trhu nebo určitém druhu 

aktiv,  
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i) údaj o povinnosti důchodového fondu neinvestovat do investičních cenných papírů 

vydaných obhospodařující penzijní společností nebo osobou patřící do stejného koncernu jako 

tato penzijní společnost,  

 

j) údaj o povinnosti důchodového fondu nepoužít majetek ve fondu k poskytnutí úvěru, 

půjčky, daru a zajištění závazku třetí osoby nebo úhradě závazku, který nesouvisí 

s obhospodařováním důchodového fondu podle § 57 odst. 2 zákona o důchodovém spoření,  

 

k) údaj o povinnosti důchodového fondu neprovádět nekryté prodeje podle § 57 odst. 3 

zákona o důchodovém spoření a  

 

l) podmínky, za kterých důchodový fond přijímá úvěry nebo půjčky, pokud fond hodlá 

přijímat úvěry nebo půjčky podle § 57 odst. 1 zákona o důchodovém spoření, včetně pravidel 

pro jejich zajištění.  

 

§ 16  

 

Účinnost 

 

  

 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení s výjimkou ustanovení § 15, které 

nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.  

 

Guvernér: 

 

Ing. Singer, Ph.D., v. r.  

 

 

  

  

16) § 48 odst. 2 písm. c) a § 49 odst. 2 písm. c) zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém 

spoření.  

  

17) § 52 odst. 2 zákona č. 426/2011 Sb.  
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VYHLÁŠKA 

 

č. 117/2012 Sb. 

 

ze dne 29. března 2012  

 

o podrobnější úpravě činnosti penzijní společnosti, důchodového fondu a účastnického 

fondu  

 

Změna: 145/2014 Sb.  

  

 Česká národní banka stanoví podle § 110 odst. 1 zákona č. 426/2011 Sb., 

o důchodovém spoření, k provedení § 52 odst. 6, § 63 odst. 5, § 68 odst. 3, § 79 odst. 3 a § 82 

odst. 3 zákona o důchodovém spoření a podle § 170 odst. 1 zákona č. 427/2011 Sb., 

o doplňkovém penzijním spoření, k provedení § 52, § 54 odst. 2, § 59, § 100 odst. 6, § 102 

odst. 6, § 115 odst. 5, § 118 odst. 3, § 130 odst. 3, § 133 odst. 3 a § 189 zákona o doplňkovém 

penzijním spoření:  

 

ČÁST PRVNÍ  

 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ  

 

§ 1  

 

Předmět úpravy  

 

 Tato vyhláška upravuje  

 

d) obsah a způsob podání informace účastníkovi penzijní společností v případech stanovených 

v § 79 odst. 3 zákona o důchodovém spoření a v § 130 odst. 3 zákona o doplňkovém 

penzijním spoření,  

  

e) lhůty, ve kterých je penzijní společnost povinna informovat účastníky o skutečnostech 

uvedených v § 82 odst. 1 zákona o důchodovém spoření a v § 133 odst. 1 zákona 

o doplňkovém penzijním spoření,  

  

f) druhy, limity, způsob používání a požadavky na kvalitativní kritéria technik a nástrojů, 

které může důchodový fond používat k efektivnímu obhospodařování majetku podle § 52 

odst. 6 písm. a) zákona o důchodovém spoření a které může účastnický fond používat 

k efektivnímu obhospodařování majetku podle § 102 odst. 6 písm. a) zákona o doplňkovém 

penzijním spoření,  

  

g) postup pro vyhodnocování míry rizika spojeného s finančními deriváty podle § 52 odst. 6 

písm. b) zákona o důchodovém spoření a podle § 102 odst. 6 písm. b) zákona o doplňkovém 

penzijním spoření,  

  

h) způsob stanovení reálné hodnoty majetku v důchodovém fondu a závazků důchodového 

fondu podle § 63 odst. 5 zákona o důchodovém spoření a způsob stanovení reálné hodnoty 

majetku v účastnickém fondu a závazků účastnického fondu podle § 115 odst. 5 zákona 

o doplňkovém penzijním spoření,  
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j) rozsah, strukturu, formu, periodicitu, lhůty a způsob uveřejňování informací podle § 68 

odst. 1 zákona o důchodovém spoření a podle § 59 a § 118 odst. 1 zákona o doplňkovém 

penzijním spoření,  

 

§ 6  

 

Řízení střetu zájmů  

 

   

 (2) Penzijní společnost provádí nezávisle na obchodování s majetkem 

v obhospodařovaném fondu (dále jen „obchodní činnost“)  

  

a) oceňování majetku a závazků v jí obhospodařovaném fondu a stanovení aktuální hodnoty 

důchodové jednotky důchodového fondu a penzijní jednotky účastnického fondu,  

 

§ 19  

 

Záznamy komunikace  

  

  

 (2) Penzijní společnost uchovává záznamy komunikace podle odstavce 1 nejméně 

ve lhůtách uvedených v § 31 odst. 2 zákona o důchodovém spoření a § 55 odst. 2 zákona 

o doplňkovém penzijním spoření.  

 

§ 22  

 

Zjišťování střetu zájmů  

 

 (1) Při zjišťování a posuzování střetu zájmů v souvislosti se svou činností penzijní 

společnost vezme v úvahu, zda osoba podle § 49 písm. b) zákona o doplňkovém penzijním 

spoření  

  

a) může získat finanční prospěch nebo se vyhnout finanční ztrátě na úkor obhospodařovaného 

fondu,  

  

b) má odlišný zájem na výsledku služby poskytované jí obhospodařovanému fondu nebo na 

výsledku obchodu prováděného jménem jí obhospodařovaného fondu od zájmu tohoto fondu,  

  

c) má motivaci upřednostnit zájem jí obhospodařovaného fondu před zájmy jiného fondu,  

  

d) vykonává činnost obdobnou důchodovému spoření nebo doplňkovému penzijnímu spoření 

a  

  

e) dostává nebo dostane od jiné osoby, než je jí obhospodařovaný fond, pobídku v souvislosti 

se službou fondu a tato pobídka nepředstavuje obvyklou úplatu za poskytovanou službu.  
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HLAVA II  

 

TECHNIKY A NÁSTROJE K EFEKTIVNÍMU OBHOSPODAŘOVÁNÍ MAJETKU 

V DŮCHODOVÉMFONDU A VÚČASTNICKÉM FONDU A MĚŘENÍ SOUVISEJÍCÍCH 

RIZIK  

 

(K § 52 zákona o důchodovém spoření a § 102 zákona o doplňkovém penzijním spoření)  

 

§ 30  

 

Techniky a nástroje  

 

 (1) Techniky a nástroje, které může penzijní společnost používat k efektivnímu 

obhospodařování majetku v důchodovém fondu a v účastnickém fondu, jsou repo obchody 

a finanční deriváty uvedené v § 100 odst. 2 písm. f) a g) zákona o doplňkovém penzijním 

spoření.  

  

 (2) Techniky a nástroje musí být použity způsobem,  

  

a) který zajistí snížení rizika z investování, snížení nákladů, nebo dosažení dodatečných 

výnosů pro důchodový fond a účastnický fond za předpokladu, že podstupované riziko je 

prokazatelně nízké,  

  

b) jehož volbu je důchodový fond a účastnický fond schopen odůvodnit a  

  

c) který zajistí, že závazky důchodového fondu a účastnického fondu vyplývající z použití 

technik a nástrojů jsou vždy plně kryty jejich jeho majetkem.  

 

§ 31  

 

Snížení rizik z použití finančních derivátů  

 

 (1) Důchodový fond a účastnický Účastnický fond snižuje rizika z použití finančních 

derivátů tak, že  

  

a) má-li být finanční derivát vypořádán ze strany důchodového fondu a účastnického fondu 

nebo dodáním podkladového nástroje, drží předmětný podkladový nástroj k okamžiku 

sjednání a po celou dobu trvání smlouvy ve svém portfoliu; u měnových zajišťovacích 

derivátů, které mají znaky zajišťovacího derivátu podle mezinárodních účetních standardů 

upravených právem Evropské unie4), je postačující držení vysoce likvidního aktiva,  

  

b) má-li být finanční derivát vypořádán ze strany důchodového fondu a účastnického fondu 

dodáním peněžních prostředků, drží k okamžiku sjednání a po celou dobu trvání smlouvy 

peněžní prostředky nebo vysoce likvidní aktivum v hodnotě odpovídající vypořádací ceně 

předmětného finančního derivátu,  

   

 (2) Důchodový fond a účastnický Účastnický fond drží peněžní prostředky nebo 

vysoce likvidní aktivum pro účely snížení rizika z použití finančních derivátů pouze do výše 

rozdílu jejich vypořádacích cen, jde-li o případ podle odstavce 1 písm. b) a je sjednán další 

finanční derivát za účelem uzavření pozice z původního finančního derivátu a tyto finanční 
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deriváty mají být vypořádány ve stejný den.  

  

§ 32  

 

Limit pro otevřenou pozici z finančních derivátů  

 

 (1) Otevřená pozice důchodového fondu a účastnického fondu z finančních derivátů 

vypočtená podle odstavců 2 až 4 nesmí přesáhnout v žádném okamžiku 80 % fondového 

vlastního kapitálu důchodového fondu a účastnického fondu. V případě, že je limit překročen 

v důsledku změn reálných hodnot krátkých podkladových nástrojů, upraví důchodový fond 

a účastnický fond svoji otevřenou pozici z finančních derivátů bez zbytečného odkladu tak, 

aby vyhovovala tomuto limitu.  

  

 (2) Důchodový fond a účastnický Účastnický fond provádí výpočet otevřené pozice 

standardní závazkovou metodou.  

  

 (3) Derivát obsažený v investičním cenném papíru nebo v nástroji peněžního trhu je 

rovněž součástí výpočtu otevřené pozice z finančních derivátů.  

  

 (4) Měnové zajišťovací deriváty, které mají znaky zajišťovacího derivátu podle 

mezinárodních účetních standardů upravených právem Evropské unie, nejsou součástí 

výpočtu otevřené pozice.  

  

 (5) Důchodový fond a účastnický Účastnický fond provádí výpočet otevřené pozice 

alespoň jednou týdně.  

 

§ 34  

 

Měření rizika selhání protistrany  

 

 Riziko selhání protistrany důchodového fondu a účastnického fondu plynoucí 

z finančních derivátů uvedených v § 100 odst. 2 písm. g) zákona o doplňkovém penzijním 

spoření se pro účely limitu podle § 53 odst. 3 zákona o důchodovém spoření a § 103 odst. 3 

zákona o doplňkovém penzijním spoření stanoví jako součet kladných reálných hodnot těchto 

derivátů sjednaných s příslušnou protistranou. Při výpočtu může fond zohlednit  

  

a) dohodu o závěrečném vyrovnání se stejnou protistranou za předpokladu, že  

1. tato dohoda je právně účinná a vymahatelná ve všech příslušných právních řádech, a to 

i v případě povolení reorganizace nebo oddlužení nebo srovnatelného řešení úpadku 

protistrany, anebo v případě prohlášení konkursu na majetek protistrany nebo srovnatelného 

řešení úpadku protistrany, a  

2. zohledňuje závěrečné vyrovnání pouze ve vztahu k finančním derivátům uvedeným v § 100 

odst. 2 písm. g) zákona o doplňkovém penzijním spoření, a  

  

b) hodnotu investičních nástrojů přijatých k zajištění za předpokladu, že tyto investiční 

nástroje jsou denně oceňovány reálnou hodnotou, jsou vysoce likvidní a důchodový fond 

a účastnický fond je má ve svém majetku nebo je svěří třetí osobě nezávislé na protistraně.  
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§ 35  

 

Limity pro sjednávání repo obchodů  

 

 (1) Důchodový fond a účastnický Účastnický fond smí sjednávat repo obchody, pouze 

pokud  

  

a) lze sjednání repo obchodu řádně doložit,  

  

b) je protistranou instituce uvedená v § 100 odst. 2 písm. g) bodu 2 zákona o doplňkovém 

penzijním spoření a  

  

c) cenné papíry, které jsou předmětem reverzního repa, odpovídají způsobu investování 

a rizikovému profilu důchodového fondu a účastnického fondu.  

  

 (2) Důchodový fond a účastnický Účastnický fond investuje peněžní prostředky 

získané z repa pouze do vysoce likvidních aktiv, která následně nepoužije pro další repo 

obchod, a to tak, že očekávaný výnos z investovaných peněžních prostředků přijatých v rámci 

repa je vyšší než náklad vynaložený na přijetí těchto peněžních prostředků.  

  

 (3) Důchodový fond a účastnický Účastnický fond  

  

a) po dobu trvání reverzního repa cenné papíry, které jsou jeho předmětem,  

1. neprodá nebo nepůjčí dříve, než protistrana využije svého práva na zpětnou koupi nebo 

vrácení cenných papírů, případně dříve, než uplyne termín pro zpětnou koupi nebo vrácení,  

2. může svěřit pouze třetí osobě nezávislé na protistraně,  

  

b) zajistí, že cenné papíry, které jsou předmětem reverzního repa, jsou vysoce likvidní a  

  

c) zajistí, že hodnota poskytnutých peněžních prostředků v rámci reverzního repa není vyšší 

než reálná hodnota předmětných cenných papírů.  

 

§ 36  

 

 Důchodový fond a účastnický Účastnický fond zahrnuje do limitů podle § 53 odst. 1 

a 5 zákona o důchodovém spoření nebo podle § 103 odst. 1 a 5 zákona o doplňkovém 

penzijním spoření i hodnotu investičních cenných papírů a nástrojů peněžního trhu 

poskytnutých protistraně jako zajištění derivátu uvedeného v § 100 odst. 2 písm. g) zákona 

o doplňkovém penzijním spoření nebo v rámci repa. Zajištění může fond zahrnout do limitů 

v čisté hodnotě za předpokladu, že s touto protistranou má uzavřenu dohodu o závěrečném 

vyrovnání, která je právně účinná a vymahatelná ve všech příslušných právních řádech.  
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HLAVA III  

 

OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A ZÁVAZKŮ DŮCHODOVÉHO FONDU A ÚČASTNICKÉHO 

FONDU  

 

(K § 63 zákona o důchodovém spoření a § 115 zákona o doplňkovém penzijním spoření)  

 

§ 37  

 

Reálná hodnota  

 

 Při stanovení reálné hodnoty majetku a závazků postupuje důchodový fond 

a účastnický fond podle mezinárodních účetních standardů upravených právem Evropské 

unie4) s tím, že pro stanovení reálné hodnoty dluhopisu je možné použít průměrnou cenu mezi 

nejlepší závaznou nabídkou a poptávkou (středová cena).  

  

§ 38  

 

Stanovení reálné hodnoty ve zvláštních případech  

 

 (4) Pokud lze důvodně předpokládat, že hodnota cenného papíru nebo pohledávky 

stanovená podle odstavců 1 až 3 neodpovídá ceně, za kterou lze předmětné aktivum 

s vynaložením odborné péče zpeněžit, stanoví účastnický fond nebo důchodový fond hodnotu 

takového aktiva způsobem, který ve smyslu mezinárodních účetních standardů upravených 

právem Evropské unie4) podává věrný a poctivý obraz o reálné hodnotě tohoto aktiva. Důvody 

a způsob stanovení reálné hodnoty podle věty první důchodový fond a účastnický fond 

písemně zaznamená.  

   

 (6) Nesouhlasí-li depozitář fondu se způsobem stanovení reálné hodnoty podle 

odstavce 4, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu písemně penzijní společnosti, 

která tento fond obhospodařuje. Důchodový fond a účastnický Účastnický fond v takovémto 

případě postupuje při ocenění předmětného aktiva podle odstavců 1 až 3. Postupuje-li 

účastnický fond nebo důchodový fond v rozporu s oznámením depozitáře, informuje 

depozitář o této skutečnosti Českou národní banku.  

 

ČÁST ČTVRTÁ  

 

PRAVIDLA JEDNÁNÍ  

 

(K § 79 a 82 zákona o důchodovém spoření a § 54, 130 a 133 zákona o doplňkovém 

penzijním spoření)  

 

§ 39  

 

Komunikace s účastníky a zájemci  

 

 (1) Informace o fungování systému důchodového spoření a důsledcích spojených 

s účastí v tomto systému obsahuje zejména informace o  

  

a) podmínkách vzniku a zániku účasti na důchodovém spoření a o důsledcích pro účastníka 
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týkajících se pojistného na základní důchodové pojištění a nároků ze základního důchodového 

pojištění,  

  

b) různých strategiích spoření a způsobech, jakým mohou být prostředky účastníka rozloženy 

v důchodových fondech,  

  

c) jednotlivých typech důchodových fondů, jejich investičním zaměření a předpokládané 

dlouhodobé i aktuální struktuře majetku v těchto fondech,  

  

d) možných rizicích, která mohou být spojena s důchodovým spořením v jednotlivých 

fondech i obecně,  

  

e) úplatě penzijní společnosti, poplatcích a pobídkách spojených s účastí účastníka nebo 

zájemce v systému důchodového spoření,  

  

f) sdělení klíčových informací pro účastníky a statutu konkrétního důchodového fondu,  

  

g) možnosti převést prostředky do důchodových fondů obhospodařovaných jinou penzijní 

společností a poplatku s tímto převodem spojeným,  

  

h) nárocích z důchodového spoření, včetně informací o vypořádání nároků, a nárocích 

v případě úmrtí účastníka ve spořící fázi a o možnosti využití naspořených prostředků 

účastníkem a  

  

i) nabídkách pojišťoven nabízejících pojištění důchodu.  

  

 (2 1) Pokud informace poskytovaná penzijní společností srovnává penzijní společnosti 

a jejich strategie spoření, investiční politiku důchodových fondů nebo způsob investování 

účastnických fondů, jakož i návrhy smluv o důchodovém spoření nebo o doplňkovém 

penzijním spoření penzijních společností, srovnání musí  

  

a) být účelné, přesné a vyvážené,  

  

b) obsahovat informaci o zdroji informací, které byly pro srovnání použity, a  

  

c) popsat nejdůležitější skutečnosti a předpoklady, z nichž srovnání vychází.  

  

 (3 2) Pokud informace poskytovaná penzijní společností zahrnuje údaje o výnosu 

důchodového spoření nebo doplňkového penzijního spoření u penzijní společnosti dosaženém 

v minulosti,  

  

a) musí se jednat o výnos po odečtení úplaty penzijní společnosti,  

  

b) nesmí být takový údaj nejvýraznějším prvkem sdělení,  

  

c) musí tato informace zahrnovat vhodné údaje o výnosu nejméně za pět bezprostředně 

předcházejících let; není-li takových údajů, uvedou se údaje za celé období, kdy byl 

důchodový fond nebo účastnický fond nabízen,  

  

d) informace musí vycházet z údajů shromážděných za dvanáct bezprostředně po sobě 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSASXL2WUQ)



 

11 

 

jdoucích kalendářních měsíců,  

  

e) v informaci musí být zřetelně uvedeno referenční období a zdroj informací a  

  

f) musí obsahovat výrazné upozornění, že se použité údaje týkají minulosti a že výnos 

dosažený v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů.  

  

 (4 3) Pokud se informace poskytovaná penzijní společností týká očekávaného 

budoucího výnosu,  

  

a) nesmí vycházet ze simulovaného výnosu v minulosti ani na něj odkazovat,  

  

b) musí vycházet z rozumných předpokladů podložených objektivními údaji,  

  

c) musí se jednat o výhled výnosu po odečtení úplaty penzijní společnosti a  

  

d) musí obsahovat výrazné upozornění, že se jedná o očekávaný výnos, který není zárukou 

skutečného budoucího výnosu.  

  

§ 40  

 

Informování účastníka  

 

 (1) Informace podle § 82 odst. 1 písm. a) až h) zákona o důchodovém spoření 

poskytne penzijní společnost účastníkovi v dostatečném časovém předstihu před uzavřením 

smlouvy o důchodovém spoření.  

  

 (2 1) Informace podle § 133 odst. 1 písm. a) až j) zákona o doplňkovém penzijním 

spoření poskytne penzijní společnost účastníkovi v dostatečném časovém předstihu před 

uzavřením smlouvy o doplňkovém penzijním spoření.  

  

 (3 2) Informace o každé podstatné změně skutečností uvedených v § 82 odst. 1 písm. 

a) až h) zákona o důchodovém spoření a v § 133 odst. 1 písm. a) až j) zákona o doplňkovém 

penzijním spoření poskytne penzijní společnost účastníkovi bez zbytečného odkladu po této 

podstatné změně.  

  

 (4 3) Informace podle § 82 odst. 1 písm. j) až l) zákona o důchodovém spoření a podle 

§ 133 odst. 1 písm. l) až n) zákona o doplňkovém penzijním spoření poskytne penzijní 

společnost účastníkovi bez zbytečného odkladu po dni, ve kterém se tyto skutečnosti sama 

dozvěděla.  

  

§ 41  

 

Zpracování obchodů  

 

 (1) Penzijní společnost v souladu s § 54 odst. 1 písm. i) a j) zákona o doplňkovém 

penzijním spoření zavede, udržuje a uplatňuje pravidla pro zpracování obchodů, která stanoví 

postupy alespoň pro  

  

a) neprodlené a přesné zaznamenání provedení obchodů,  
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b) zpracování srovnatelných obchodů podle časové priority přijetí investičního rozhodnutí 

k tomuto obchodu, vyjma případů, kdy to odůvodňuje povaha obchodu, aktuální podmínky 

na trhu nebo zájem důchodového fondu a účastnického fondu,  

  

c) řádné vypořádání provedeného obchodu, pokud jej penzijní společnost zajišťuje, a  

  

d) neprodlené a přesné rozdělování investičních nástrojů, získaných peněžních prostředků 

a vzniklých nákladů.  

  

ČÁST PÁTÁ  

 

UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ  

 

(K § 67 a 68 zákona o důchodovém spoření a § 59 a 118 zákona o doplňkovém penzijním 

spoření)  

 

§ 42  

 

Výroční a pololetní zpráva  

 

 (1) Výroční zpráva penzijní společnosti, důchodového fondu a účastnického fondu nad 

rámec zákona upravujícího účetnictví obsahuje údaje uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce.  

  

 (2) Pololetní zpráva penzijní společnosti, důchodového fondu a účastnického fondu 

obsahuje údaje uvedené v příloze č. 2 k této vyhlášce.  

  

§ 43  

 

Další informace  

 

 (1) Penzijní společnost uveřejňuje nejméně jednou týdně informace podle § 68 odst. 1 

písm. c) zákona o důchodovém spoření a podle § 118 odst. 1 písm. c) zákona o doplňkovém 

penzijním spoření.  

  

 (2) Penzijní společnost uveřejňuje za každý kalendářní měsíc informace podle § 68 

odst. 1 písm. d) zákona o důchodovém spoření a podle § 118 odst. 1 písm. d) zákona 

o doplňkovém penzijním spoření v rozsahu podle právního předpisu upravujícího účetnictví 

jednotek, které jsou bankami a jinými finančními institucemi6).  

  

 (3) Informace podle § 68 odst. 1 písm. e) zákona o důchodovém spoření a podle § 118 

odst. 1 písm. e) zákona o doplňkovém penzijním spoření uveřejňuje penzijní společnost 

za každé kalendářní čtvrtletí ve struktuře a v rozsahu podle právního předpisu upravujícího 

účetnictví jednotek, které jsou bankami a jinými finančními institucemi6).  

  

§ 44  

 

Způsob a lhůty uveřejňování zpráv a informací  

 

 (2) Zprávy a informace, které penzijní společnost uveřejňuje podle zákona 
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o doplňkovém penzijním spoření nebo podle zákona o důchodovém spoření na svých 

internetových stránkách, uveřejní penzijní společnost v úplném znění v českém jazyce; zajistí 

přitom zejména, aby  

  

a) tyto internetové stránky byly veřejnosti bez omezení bezplatně přístupné a aby je bylo 

možné snadno obvyklým způsobem vyhledat,  

  

b) uveřejňované zprávy a informace měly také podobu datového souboru vhodného ke stažení 

v běžně používaném formátu a  

  

c) uveřejňované informace byly způsobem uvedeným v písmenech a) a b) dostupné 

nepřetržitě po celou dobu existence penzijní společnosti a nebyly penzijní společností 

bezdůvodně měněny.  

 

Příloha 1  

 

Výroční zpráva penzijní společnosti, důchodového fondu nebo účastnického fondu  

 

(K § 67 zákona o důchodovém spoření a § 59 zákona o doplňkovém penzijním spoření)  

 

 1. Výroční zpráva penzijní společnosti nad rámec zákona o účetnictví obsahuje údaje  

o 

  

a) změnách skutečností zapisovaných do obchodního rejstříku, ke kterým došlo během 

rozhodného období,  

  

b) důchodových fondech nebo účastnických fondech, které byly v rozhodném období 

obhospodařovány penzijní společností,  

  

c) skutečnostech s významným vlivem na výkon činnosti penzijní společnosti spolu 

s uvedením hlavních faktorů, které měly vliv na hospodářský výsledek,  

  

d) členech představenstva, dozorčí rady a ostatních vedoucích osobách penzijní společnosti, 

včetně stručného popisu jejich zkušeností a kvalifikace, dále údaj o dni, od kterého 

vykonávají funkci nebo činnost, případně o dni, od kterého přestali vykonávat funkci nebo 

činnost,  

  

e) portfolio manažerech penzijní společnosti, důchodového fondu nebo účastnického fondu 

v rozhodném období, včetně stručného popisu jejich zkušeností a kvalifikace, údaj o dni, 

od kterého vykonávají činnost pro důchodový fond nebo účastnický fond a případně o dni, 

od kterého přestali tuto činnost vykonávat,  

  

f) osobách, které měly kvalifikovanou účast na penzijní společnosti, byť jen po část 

rozhodného období, s uvedením druhu a výše účasti na penzijní společnosti, spolu s uvedením 

doby, po kterou měly kvalifikovanou účast na penzijní společnosti,  

  

g) osobách, na kterých měla penzijní společnost kvalifikovanou účast, byť jen po část 

rozhodného období, s uvedením výše a typu kvalifikované účasti a hospodářského výsledku 

těchto osob, spolu s uvedením doby, po kterou penzijní společnost měla kvalifikovanou účast 

na těchto osobách; pokud nejsou k dispozici auditované hospodářské výsledky těchto osob, 
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uvede penzijní společnost hospodářské výsledky neauditované a tuto skutečnost vyznačí,  

  

h) osobách, které byly s penzijní společností personálně propojené, byť jen po část 

rozhodného období, s uvedením způsobu propojení a doby propojení,  

  

i) osobách, které se neuvádějí podle písmen e) až g) a které jednaly v rozhodném období 

s penzijní společností ve shodě,  

  

j) všech obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými 

papíry ve vztahu k důchodovým fondům nebo účastnickým fondům obhospodařovaným 

penzijní společností, byť jen po část rozhodného období, spolu s uvedením doby, po kterou 

tuto činnost vykonávali, a  

  

k) soudních nebo rozhodčích sporech, jejichž účastníkem byla nebo je penzijní společnost 

sama nebo na účet důchodového fondu nebo účastnického fondu, jestliže hodnota předmětu 

sporu převyšuje 1 % hodnoty majetku penzijní společnosti, nebo majetku v důchodovém 

fondu nebo v účastnickém fondu, jehož se spor týká, v rozhodném období.  

  

 2. Výroční zpráva účastnického fondu nebo důchodového fondu nad rámec zákona 

o účetnictví obsahuje údaje o  

  

a) názvu důchodového fondu nebo účastnického fondu,  

  

b) penzijní společnosti, která důchodový fond nebo účastnický fond obhospodařuje, 

a případně údaje o všech penzijních společnostech, které důchodový fond nebo účastnický 

fond obhospodařovaly v rozhodném období, spolu s uvedením doby, po kterou každá penzijní 

společnost důchodový fond nebo účastnický fond obhospodařovala,  

  

c) portfolio manažerech důchodového fondu nebo účastnického fondu v rozhodném období, 

po kterou činnost portfolia manažera vykonávali,  

  

d) všech depozitářích důchodového fondu nebo účastnického fondu v rozhodném období 

a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali,  

  

e) osobě, která zajišťuje úschovu nebo kontrolu stavu majetku důchodového fondu nebo 

účastnického fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo je touto osobou kontrolován stav více 

než 1 % majetku fondu,  

  

f) jednoznačnou identifikaci majetku důchodového fondu nebo účastnického fondu, pokud 

jeho hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku ve fondu ke dni, kdy bylo provedeno ocenění 

pro účely této zprávy, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci 

rozhodného období,  

  

g) soudních nebo rozhodčích sporech, které se týkají majetku ve fondu nebo nároku účastníků 

důchodového fondu nebo účastnického fondu, jestliže hodnota předmětu sporu převyšuje 1 % 

hodnoty majetku v důchodovém fondu nebo v účastnickém fondu v rozhodném období,  

  

h) fondovém vlastním kapitálu důchodového fondu nebo účastnického fondu a fondovém 

vlastním kapitálu připadajícím na jednu důchodovou jednotku nebo penzijní jednotku 

k 31. prosinci rozhodného období a za předchozí tři uplynulá období,  
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i) vývoji hodnoty důchodové jednotky nebo penzijní jednotky v rozhodném období v názorné 

grafické podobě,  

  

j) skladbě a změnách majetku ve fondu,  

  

k) úplatě určené penzijní společnosti za obhospodařování majetku důchodového fondu nebo 

účastnického fondu,  

  

l) kvantitativních omezeních a metodách, které byly zvoleny pro hodnocení rizik spojených 

s technikami a nástroji k efektivnímu obhospodařování majetku v účastnickém fondu nebo 

v důchodovém fondu.  

  

Příloha 2  

 

Pololetní zpráva penzijní společnosti, důchodového fondu nebo účastnického fondu  

 

[K § 67 zákona o důchodovém spoření a § 59 zákona o doplňkovém penzijním spoření]  

 

 1. Pololetní zpráva penzijní společnosti obsahuje údaje o  

  

a) důchodových fondech nebo účastnických fondech, které byly v rozhodném období 

obhospodařovány penzijní společností,  

  

b) členech představenstva, dozorčí rady, ostatních vedoucích osobách a portfolio manažerech 

a  

  

c) všech obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými 

papíry ve vztahu k důchodovým fondům nebo účastnickým fondům obhospodařovaným 

penzijní společností, byť jen po část rozhodného období, spolu s uvedením doby, po kterou 

tuto činnost vykonávali.  

  

 2. Pololetní zpráva důchodového fondu nebo účastnického fondu obsahuje údaje o  

  

a) názvu důchodového fondu nebo účastnického fondu,  

  

b) penzijní společnosti, která obhospodařuje důchodový nebo účastnický fond a případně 

o všech dalších penzijních společnostech, které důchodový fond nebo účastnický fond 

obhospodařovaly v rozhodném období, spolu s uvedením doby, po kterou každá penzijní 

společnost důchodový fond nebo účastnický fond obhospodařovala,  

  

c) portfolio manažerech důchodového fondu nebo účastnického fondu v rozhodném období, 

po kterou činnost portfolia manažera vykonávali,  

  

d) všech depozitářích důchodového fondu nebo účastnického fondu v rozhodném období 

a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali,  

  

e) osobě, která zajišťuje úschovu nebo kontrolu stavu majetku důchodového fondu nebo 

účastnického fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo je touto osobou kontrolován stav více 

než 1 % majetku fondu,  
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f) identifikaci majetku důchodového fondu nebo účastnického fondu, jehož hodnota přesahuje 

1 % hodnoty majetku fondu ke dni, kdy bylo provedeno ocenění pro účely této zprávy, 

s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období,  

  

g) skladbě a změnách majetku důchodového fondu nebo účastnického fondu,  

  

h) úplatě určené penzijní společnosti za obhospodařování majetku v důchodovém fondu nebo 

v účastnickém fondu,  

  

i) fondovém vlastním kapitálu důchodového fondu nebo účastnického fondu a fondovém 

vlastním kapitálu připadajícím na jednu důchodovou jednotku nebo penzijní jednotku 

k 30. červnu rozhodného období a za předchozí tři uplynulá období.  

  

____________________ 

 

  

2) § 3 písm. l) zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření. 

  

§ 3 písm. f) zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření.  

  

3) § 82 odst. 4 zákona č. 426/2011 Sb.  

  

§ 133 odst. 4 zákona č. 427/2011 Sb. 
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VYHLÁŠKA 

 

č. 215/2012 Sb.  

 

ze dne 15. června 2012  

 

o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu  

 

 Česká národní banka stanoví podle § 170 odst. 1 zákona č. 427/2011 Sb., 

o doplňkovém penzijním spoření (dále jen „zákon“), k provedení § 84 odst. 4 a § 86 odst. 2 

a 8 zákona:  

 

§ 3  

 

Rozsah odborných znalostí  

 

(K § 84 odst. 4 zákona)  

 

 (1) Osoby uvedené v § 84 odst. 1 zákona mají potřebné odborné znalosti při odborné 

zkoušce a při své další činnosti zejména  

  

a) právních předpisů, pokud věcně souvisí s jejich činností,  

  

b) principů a fungování důchodového spoření a souvisejících rizik,  

  

c) b) principů a fungování doplňkového penzijního spoření a souvisejících rizik,  

  

d) c) investičních nástrojů, jejich druhů a vlastností,  

  

e) d) principů finančního trhu včetně teorie financí a  

  

f) e) investic, investiční strategie a souvisejících rizik.  

  

 (2) Podrobnější popis rozsahu odborných znalostí podle odstavce 1 je uveden v příloze 

č. 1 k této vyhlášce.  

  

 (3) Rozsah odborných znalostí podle odstavce 1 musí odpovídat věcné náplni činnosti 

osob uvedených v § 84 odst. 1 zákona tak, aby byl zabezpečen její kvalifikovaný výkon.  

  

§ 4  

 

Rozsah dovedností  

 

(K § 84 odst. 4 zákona)  

 

 (1) Osoby uvedené v § 84 odst. 1 zákona musí být schopny použít odborné znalosti při 

jednání s účastníkem a zájemcem o důchodové spoření a doplňkové penzijní spoření tak, aby 

kvalifikovaně vykonávaly svou činnost v nejlepším zájmu tohoto účastníka a zájemce.  

  

 (2) Pro plnění povinnosti podle odstavce 1 musí osoby uvedené v § 84 odst. 1 zákona 
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při odborné zkoušce a při své další činnosti být schopny  

  

a) kvalifikovaně získat informace od účastníka a zájemce o důchodové spoření a doplňkové 

penzijní spoření tak, aby bylo možné provést řádnou analýzu pro něj vhodných penzijních 

produktů,  

  

b) řádně vyhodnotit potřeby, cíle a finanční možnosti účastníka a zájemce o důchodové 

spoření a doplňkové penzijní spoření a nabídnout mu pro něj vhodný penzijní produkt,  

  

c) kvalifikovaně a srozumitelně poskytovat informace při komunikaci s účastníkem 

a zájemcem o důchodové spoření a doplňkové penzijní spoření tak, aby tito sami mohli 

posoudit, zda nabízený penzijní produkt odpovídá jejich potřebám, cílům a finančním 

možnostem, a  

  

d) řádně uzavírat jménem a na účet penzijní společnosti smlouvy o důchodovém spoření 

a doplňkovém penzijním spoření.  

  

Příloha 1  

 

Rozsah odborných znalostí  

 

 Tématické oblasti potřebných znalostí:  

 

 a) právní předpisy, pokud věcně souvisejí s činností osob uvedených v § 84 odst. 1 

zákona o doplňkovém penzijním spoření,  

  

1. právní předpisy z oblasti finančního trhu,  

  

2. základy souvisejících předpisů občanského práva, obchodního práva a práva na ochranu 

spotřebitele,  

  

 b) principy a fungování důchodového spoření  

  

1. důchodový systém České republiky a důchodové spoření jako jeho součást,  

  

2. podmínky vzniku a zániku účasti na důchodovém spoření a důsledky spojené s účastí 

v tomto systému,  

  

3. strategie spoření a způsob, jakým mohou být prostředky účastníka rozloženy 

v důchodových fondech,  

  

4. typy důchodových fondů, způsoby jejich investování,  

  

5. rizika, která mohou být spojena s důchodovým spořením, diverzifikace rizika důchodového 

fondu na základě teorie portfolia,  

  

6. osobní důchodový účet a důchodová jednotka,  

  

7. pravidla jednání s účastníky podle zákona o důchodovém spoření,  
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8. poplatky spojené se systémem důchodového spoření,  

  

9. podmínky pro pobídky,  

  

10. sdělení klíčových informací pro účastníky a statut důchodového fondu,  

  

11. podmínky pro převod prostředků účastníka do důchodových fondů obhospodařovaných 

jinou penzijní společností a poplatku s tímto převodem spojeným,  

  

12. nároky z důchodového spoření,  

  

13. pojištění důchodu nabízeného životními pojišťovnami,  

  

14. daňové aspekty důchodového spoření,  

  

 c) b) principy a fungování doplňkového penzijního spoření  

  

1. důchodový systém České republiky a doplňkové penzijní spoření jako jeho součást,  

  

2. podmínky vzniku a zániku účasti na doplňkovém penzijním spoření,  

  

3. strategie spoření a způsob, jakým mohou být prostředky účastníka rozloženy 

v účastnických fondech,  

  

4. typy účastnických fondů, způsoby jejich investování,  

  

5. rizika, která mohou být spojena s účastnickým fondem, diverzifikace rizika účastnického 

fondu na základě teorie portfolia,  

  

6. osobní penzijní účet a penzijní jednotka,  

  

7. pravidla jednání s účastníky podle zákona o doplňkovém penzijním spoření,  

  

8. poplatky spojené se systémem doplňkového penzijního spoření,  

  

9. podmínky pro pobídky,  

  

10. sdělení klíčových informací pro účastníky a statut účastnického fondu,  

  

11. podmínky příspěvku účastníka, zaměstnavatele a státního příspěvku,  

  

12. podmínky pro převod prostředků účastníka do účastnických fondů obhospodařovaných 

jinou penzijní společností a poplatku s tímto převodem spojeným,  

  

13. nároky z doplňkového penzijního spoření,  

  

14. vztah doplňkového penzijního spoření a penzijního připojištění,  

  

15. principy a fungování penzijního připojištění,  
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16. vklady a kolektivní investování jako alternativní produkty,  

  

17. daňové aspekty doplňkového penzijního spoření,  

  

 d) c) investiční nástroje, jejich druhy a vlastnosti  

  

1. investiční nástroje, jejich druhy a vlastnosti, pojem cenného papíru a rozdělení cenných 

papírů,  

  

2. akcie a obdobné cenné papíry představující podíl na emitentovi, jejich charakteristika, 

druhy (prioritní a kmenové), forma (na jméno a na majitele), podoba (listinné a zaknihované) 

a význam, zatímní list a poukázka na akcie,  

  

3. dluhopisy a obdobné cenné papíry představující právo na splacení dlužné částky, jejich 

druhy (státní a České národní banky, komunální, hypoteční zástavní list, prioritní, 

vyměnitelný, podřízený), forma (na jméno a na majitele), podoba (listinné a zaknihované), 

význam,  

  

4. deriváty, pojem derivátu, druhy, základní pojmy obchodování s deriváty, užití derivátů 

(spekulace, hedging, arbitráž), efekt páky,  

  

5. ostatní investiční nástroje, jejich základní charakteristiky týkající se některých dalších 

druhů investičních nástrojů (nástroje peněžního trhu a cenné papíry kolektivního investování),  

  

 e) d) principy finančního trhu včetně teorie financí  

  

1. finanční trh, jeho definice, úloha a význam,  

  

2. základy teorie financí (časová hodnota peněz, vztah mezi výnosem, rizikem a likviditou),  

  

3. základy finanční matematiky,  

  

4. struktura finančního trhu (primární a sekundární trh, peněžní a kapitálový trh),  

  

5. účastníci finančního trhu (emitenti, investoři, finanční zprostředkovatelé),  

  

6. základní odlišnosti domácích a zahraničních trhů investičních nástrojů a obchodování na 

nich,  

  

 f) d) investice, investiční strategie a související rizika  

  

1. základy investiční strategie, investiční politika,  

  

2. rizika jednotlivých investičních nástrojů. 

  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSASXL2WUQ)



 

21 

 

VYHLÁŠKA 

 

č. 341/2012 Sb.  

 

ze dne 21. září 2012  

 

o rozsahu činností depozitáře důchodového fondu a depozitáře účastnického fondu  

 

 Česká národní banka stanoví podle § 110 odst. 1 zákona č. 426/2011 Sb., 

o důchodovém spoření, k provedení § 39 odst. 3 a § 41 odst. 6 zákona o důchodovém spoření 

a podle § 170 odst. 1 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, k provedení 

§ 89 odst. 3 a § 91 odst. 6 zákona o doplňkovém penzijním spoření:  

 

§ 1  

 

Předmět úpravy  

 

 (1) Tato vyhláška upravuje rozsah činností depozitáře důchodového fondu a depozitáře 

účastnického fondu (dále jen „depozitář fondu“) při  

  

a) úschově majetku v důchodovém fondu a v účastnickém fondu,  

  

b) kontrole stavu majetku v důchodovém fondu a v účastnickém fondu v případech, kdy 

povaha věci vylučuje svěření majetku do úschovy,  

  

c) evidenci peněžních prostředků na účtech v důchodovém fondu a v účastnickém fondu,  

  

d) kontrole připisování a odepisování důchodových jednotek důchodového fondu (dále jen 

„důchodová jednotka“) a penzijních jednotek účastnického fondu (dále jen „penzijní 

jednotka“),  

  

e) kontrole výpočtu aktuální hodnoty důchodové jednotky a penzijní jednotky,  

  

f) zajištění vypořádání obchodů s majetkem v důchodovém fondu a v účastnickém fondu 

v obvyklé lhůtě,  

  

g) kontrole nakládání s majetkem v důchodovém fondu a v účastnickém fondu,  

  

h) kontrole postupu při oceňování majetku a závazků v důchodovém fondu a v účastnickém 

fondu,  

  

i) kontrole výplaty dávek a  

  

j) kontrole výpočtu úplaty za obhospodařování majetku v důchodovém fondu a v účastnickém 

fondu.  

  

 (2) Tato vyhláška dále  

  

a) vymezuje jednání penzijní společnosti, která jsou důvodem neprovedení pokynu 

depozitářem fondu, a  
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b) upravuje případy, kdy může depozitář fondu vykonávat činnost podle odstavce 1 

prostřednictvím jiné osoby (dále jen „outsourcing“).  

  

§ 2  

 

Úschova majetku v důchodovém fondu a v účastnickém fondu  

 

[K § 39 odst. 1 písm. a) zákona o důchodovém spoření a § 89 odst. 1 písm. a) zákona 

o doplňkovém penzijním spoření]  

 

 Úschovu majetku v důchodovém fondu a v účastnickém fondu zajišťuje depozitář 

fondu tak, že  

  

a) zaknihované cenné papíry evidované v centrální evidenci cenných papírů1) vede na účtu 

vlastníka v evidenci navazující na centrální evidenci cenných papírů; ostatní investiční 

nástroje, pokud to jejich povaha umožňuje, vede v samostatné evidenci2) nebo v evidenci 

navazující na samostatnou evidenci a  

  

b) jiný majetek, pokud to jeho povaha umožňuje, převezme fyzicky do úschovy nebo zajistí 

jeho úschovu prostřednictvím outsourcingu.  

  

§ 3  

 

Kontrola stavu majetku v důchodovém fondu a v účastnickém fondu  

 

[K § 39 odst. 1 písm. a) a b) zákona o důchodovém spoření a § 89 odst. 1 písm. a) a b) zákona 

o doplňkovém penzijním spoření]  

 

 (1) Depozitář fondu přiměřeně hodnotě a povaze kontrolovaného majetku, který nelze 

svěřit do úschovy podle § 2, ověřuje jeho stav, a to alespoň tak, že  

  

a) průběžně kontroluje stav v evidenci, kde je kontrolovaný majetek veden, a  

  

b) porovnává informace od penzijní společnosti s informacemi z vlastních evidencí.  

  

 (2) Pokud na základě informací získaných podle odstavce 1 nemůže depozitář fondu 

spolehlivě zjistit aktuální stav majetku, alespoň jednou ročně ověřuje stav majetku kontrolou 

na místě nebo jiným vhodným postupem; tímto způsobem ověří stav majetku vždy, když 

mohou být z jakéhokoliv důvodu pochybnosti o správnosti nebo úplnosti informací 

poskytovaných penzijní společností.  

  

 (3) Depozitář fondu může provádět kontrolu podle odstavců 1 a 2 také prostřednictvím 

outsourcingu.  

  

§ 4  

 

Evidence peněžních prostředků na účtech penzijní společnosti, důchodového fondu 

a účastnického fondu  
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[K § 39 odst. 1 písm. b) zákona o důchodovém spoření a § 89 odst. 1 písm. b) zákona 

o doplňkovém penzijním spoření]  

 

 Depozitář fondu provádí na základě evidence, kterou vede, kontrolu pohybu peněžních 

prostředků důchodového fondu na účtech uvedených v § 39 odst. 1 písm. b) zákona 

o důchodovém spoření a peněžních prostředků účastnického fondu na účtech uvedených 

v § 89 odst. 1 písm. b) zákona o doplňkovém penzijním spoření alespoň tak, že každý 

pracovní den ověřuje, zda se  

  

a) částka peněžních prostředků připsaných v předcházejícím dni na účtu pro příjem plateb 

pojistného, převádění prostředků účastníka a provádění úhrad podle § 13 zákona 

o důchodovém spoření v případě, že neprobíhají z účtu důchodového fondu, rovná součtu 

částek připsaných k danému dni na účty všech důchodových fondů obhospodařovaných 

penzijní společností a  

 

b) částka peněžních prostředků připsaných v předcházejícím dni na účtech pro přijímání 

prostředků účastníka, příspěvků zaměstnavatele, státních příspěvků a prostředků účastníka 

převedených z jiného účastnického fondu nebo z transformovaného fondu rovná součtu částek 

připsaných k danému dni na účty všech účastnických fondů obhospodařovaných penzijní 

společností.  

  

§ 5  

 

Kontrola připisování a odepisování důchodových jednotek a penzijních jednotek  

 

[K § 39 odst. 1 písm. c) a j) zákona o důchodovém spoření a § 89 odst. 1 písm. c) a j) zákona 

o doplňkovém penzijním spoření]  

 

 (1) Depozitář fondu provádí kontrolu připisování důchodových jednotek a penzijních 

jednotek alespoň tak, že každý den, kdy dojde k připsání důchodové jednotky a penzijní 

jednotky, ověřuje, zda se počet důchodových jednotek a penzijních jednotek připsaných 

penzijní společností rovná podílu celkové částky, jež za ně byla uhrazena na účet 

důchodového fondu a účet účastnického fondu vedený depozitářem fondu, a aktuální hodnoty 

důchodové jednotky a penzijní jednotky vyhlášené pro rozhodný den.  

  

 (2) Kontrolu připisování důchodových jednotek a penzijních jednotek provádí 

depozitář fondu dále tak, že alespoň jednou měsíčně přezkoumá, zda byl jednotlivým 

účastníkům důchodového spoření a účastníkům doplňkového penzijního spoření připsán počet 

důchodových jednotek a penzijních jednotek odpovídající platbám v rozhodném období 

na účet důchodového fondu a účet účastnického fondu. Depozitář fondu přitom zohlední 

aktuální hodnotu těchto důchodových jednotek a penzijních jednotek v rozhodný den. Tuto 

kontrolu lze také provádět formou kontrol reprezentativního vzorku účastníků, jehož 

reprezentativnost depozitář fondu ověřuje jednou měsíčně.  

  

 (3) Kontrolu odepisování důchodových jednotek a penzijních jednotek, výplaty dávek 

a převodu prostředků účastníka provádí depozitář fondu v rámci kontroly plateb podle § 9. 

Finanční vypořádání provádí depozitář fondu na základě pokynu penzijní společnosti 

způsobem uvedeným ve statutu důchodového fondu a statutu účastnického fondu (dále jen 

„statut fondu“) a podle dohody mezi penzijní společností a účastníkem.  
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§ 6  

 

Kontrola výpočtu aktuální hodnoty důchodové jednotky a penzijní jednotky  

 

[K § 39 odst. 1 písm. d) a i) zákona o důchodovém spoření a § 89 odst. 1 písm. d) a i) zákona 

o doplňkovém penzijním spoření]  

 

 Depozitář fondu provádí kontrolu výpočtu aktuální hodnoty důchodové jednotky 

a penzijní jednotky vždy před uveřejněním této hodnoty3) tak, že ověří správnost údajů o této 

hodnotě předložených penzijní společností. Ověření hodnoty fondového vlastního kapitálu 

provede depozitář fondu na základě údajů ze zdrojů nezávislých na penzijní společnosti, 

kterých kvalifikovaní investoři při své činnosti obvykle používají; pokud takové zdroje 

neexistují, vychází depozitář fondu z podkladů penzijní společnosti.  

  

§ 7  

 

Zajištění vypořádání obchodů s majetkem v důchodovém fondu a v účastnickém fondu 

v obvyklé lhůtě  

 

[K § 39 odst. 1 písm. f) zákona o důchodovém spoření a § 89 odst. 1 písm. f) zákona 

o doplňkovém penzijním spoření]  

 

 Vypořádání obchodů s majetkem v důchodovém fondu a v účastnickém fondu 

v obvyklé lhůtě depozitář fondu zajišťuje tak, že  

  

a) umožní nakládání s aktivy v důchodovém fondu nebo v účastnickém fondu, která má 

v úschově nebo s jejichž nakládáním je vyžadován jeho souhlas, a  

  

b) kontroluje, zda jsou protiplnění poskytována třetí stranou v obvyklých lhůtách.  

  

Kontrola nakládání s majetkem v důchodovém fondu a v účastnickém fondu  

 

§ 8  

 

[K § 39 odst. 1 písm. h) a j) zákona o důchodovém spoření a § 89 odst. 1 písm. h) a j) zákona 

o doplňkovém penzijním spoření]  

 

 (1) Depozitář fondu provádí kontrolu pokynů penzijní společnosti k nakládání 

s aktivy, která jsou součástí majetku v důchodovém fondu a v účastnickém fondu (dále jen 

„kontrola pokynu“), a to v rozsahu a způsobem podle odstavců 2 až 5 a § 9 odst. 2 

a v termínech stanovených v § 9.  

  

 (2) Jde-li o pokyn k nabytí aktiva do majetku v důchodovém fondu a v účastnickém 

fondu, depozitář fondu v rámci kontroly pokynu provede a) kontrolu, zda jsou do majetku 

v důchodovém fondu a v účastnickém fondu nabývány pouze druhy aktiv přípustné podle 

zákona o důchodovém spoření, zákona o doplňkovém penzijním spoření a statutu fondu; není-

li druh aktiva zjevný, provede kontrolu též na základě rozboru dokumentace týkající se 

příslušného aktiva a b) kontrolu dodržování investičních limitů podle zákona o důchodovém 

spoření, zákona o doplňkovém penzijním spoření a statutu fondu porovnáním stanovených 

limitů s posledními dostupnými údaji o majetku v důchodovém fondu a v účastnickém fondu 
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ke dni, kdy byl pokyn podán.  

  

 (3) Jde-li o pokyn k nabytí nebo zcizení aktiva, depozitář fondu v rámci kontroly 

pokynu provede kontrolu vynaložení odborné péče při stanovení ceny a dalších podmínek 

obchodu, ledaže jde o anonymní obchod uzavíraný na převodním místě uvedeném v § 48 

odst. 2 písm. b) zákona o důchodovém spoření nebo v § 100 odst. 2 písm. a) zákona 

o doplňkovém penzijním spoření. Tato kontrola se provede alespoň přezkumem analýzy, 

kterou penzijní společnost doloží nabytí nebo zcizení aktiva za nejlepších podmínek 

a výhodnost obchodu4). Předmětem přezkumu jsou úměrně charakteru kontrolovaného 

obchodu alespoň cena, potenciální výnos z daného obchodu, skutečnost, zda byl obchod 

sjednán za podmínek výhodnějších nebo obdobných ve srovnání s jinou protistranou 

(porovnání konkurenčních nabídek), a posouzení kvality protistrany (bonita a důvěryhodnost 

protistrany).  

    

 (5) Jde-li o pokyn k platbám z majetku v důchodovém fondu a v účastnickém fondu 

neuvedený v odstavcích 2 až 4, depozitář fondu v rámci kontroly pokynu ověří, zda pokyn 

neodporuje zákonu o důchodovém spoření, zákonu o doplňkovém penzijním spoření nebo 

statutu fondu, včetně vynaložení odborné péče, zejména zda důvody, které vedou penzijní 

společnost k podání pokynu, jsou opodstatněné. Kontrola opodstatněnosti pokynu k platbám 

včetně vynaložení odborné péče se provádí v míře závislé na účelu platby, její výši a na tom, 

zda se jedná o platbu jednorázovou nebo pravidelně se opakující.  

  

 (6) Pokud to právní řád, kterým se nakládání s majetkem řídí, umožňuje, depozitář 

fondu dohodne s penzijní společností takové uspořádání vztahů, aby nebylo možné 

s majetkem v důchodovém fondu nebo v účastnickém fondu bez souhlasu depozitáře fondu 

platně nakládat.  

  

§ 9  

 

[K § 39 odst. 1 písm. h) a j) zákona o důchodovém spoření a § 89 odst. 1 písm. h) a j) zákona 

o doplňkovém penzijním spoření]  

 

 (1) Depozitář fondu provede kontrolu pokynu před provedením platby nebo jiným 

vypořádáním obchodu na základě tohoto pokynu. Kontrolu pokynů až po provedení platby 

nebo jiném vypořádání obchodu lze provést pouze v případech, kdy  

  

a) částka, na kterou pokyn zní, nepřesáhne 500 000 Kč, a to až do doby, kdy souhrnná denní 

hodnota takových plateb dosáhne 0,1 % hodnoty majetku v důchodovém fondu nebo 

v účastnickém fondu, nebo  

  

b) předmětem obchodu jsou aktiva uvedená v § 46 odst. 1, § 47 odst. 1 písm. a), b) a c) a § 48 

odst. 1 písm. b) a c) zákona o důchodovém spoření nebo aktiva uvedená v § 98 odst. 1 písm. 

a), b) a c) a § 100 odst. 2 písm. a) a c) zákona o doplňkovém penzijním spoření a kdy  

1. způsob obchodování na převodním místě uvedeném v § 48 odst. 2 písm. b) zákona 

o důchodovém spoření nebo v § 100 odst. 2 písm. a) zákona o doplňkovém penzijním spoření 

vylučuje vypořádání obchodu později než v den následující po podání pokynu, nebo  

2. depozitář fondu se na základě kontroly u penzijní společnosti a osob, které penzijní 

společnost pověřila obhospodařováním majetku v důchodovém fondu nebo v účastnickém 

fondu, uskutečněné po dohodě s těmito osobami v průběhu posledních 12 měsíců ujistil, že 

řídicí a kontrolní systém těchto osob zabezpečuje dostatečnou kontrolu dodržování zákona 
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o důchodovém spoření, zákona o doplňkovém penzijním spoření, statutu fondu a depozitářské 

smlouvy.  

  

§ 10  

 

[K § 39 odst. 1 písm. h) zákona o důchodovém spoření a § 89 odst. 1 písm. h) zákona 

o doplňkovém penzijním spoření]  

 

 (1) Depozitář fondu zajistí, aby mu penzijní společnost každý den předala seznam 

uzavřených obchodů na účet všech jí obhospodařovaných účastnických a důchodových fondů 

v daný den, a to v členění podle jednotlivých důchodových fondů a účastnických fondů. 

Depozitář fondu alespoň jednou měsíčně zkontroluje, zda byla po vypořádání aktiva nabyta 

a zcizena v souladu s poskytnutými seznamy uzavřených obchodů.  

  

 (2) Odstavec 1 se nepoužije, pokud penzijní společnost obhospodařuje pouze povinný 

konzervativní fond.  

  

§ 11  

 

[K § 39 odst. 1 písm. h) zákona o důchodovém spoření a § 89 odst. 1 písm. h) zákona 

o doplňkovém penzijním spoření]  

 

 Depozitář fondu provádí kontrolu dodržování  

  

a) limitů vztahujících se k majetku v důchodovém fondu a v účastnickém fondu6) alespoň 

jednou měsíčně, a to do 15 dnů od skončení předchozího měsíce podle posledních dostupných 

údajů,  

  

b) limitů vztahujících se k emitentovi cenných papírů v majetku v důchodovém fondu 

a účastnickém účastnického fondu7), a to na základě posledních dostupných informací, 

nejméně však jednou za čtvrtletí, a  

  

c) ostatních limitů podle zákona o důchodovém spoření, zákona o doplňkovém penzijním 

spoření a statutu fondu přiměřeně povaze limitu; splnění požadavků na kvalitu investičního 

nástroje nebo jeho emitenta je nutné kontrolovat nejen při sjednání obchodu s daným 

investičním nástrojem, ale i po dobu držení daného investičního nástroje, a to minimálně 

jednou za čtvrtletí.  

  

§ 12  

 

Kontrola výpočtu úplaty za obhospodařování majetku v důchodovém fondu 

a v účastnickém fondu  

 

[K § 39 odst. 1 písm. k) zákona o důchodovém spoření a § 89 odst. 1 písm. k) zákona 

o doplňkovém penzijním spoření]  

 

 Depozitář fondu provádí kontrolu výpočtu úplaty za obhospodařování majetku 

v důchodovém fondu a v účastnickém fondu před každým vyplacením této úplaty penzijní 

společnosti.  
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§ 13  

 

Důvody neprovedení pokynu depozitářem fondu  

 

(K § 41 odst. 6 zákona o důchodovém spoření a § 91 odst. 6 zákona o doplňkovém penzijním 

spoření)  

 

 Důvodem pro neprovedení pokynu penzijní společnosti depozitářem fondu podle § 41 

odst. 6 zákona o důchodovém spoření a § 91 odst. 6 zákona o doplňkovém penzijním spoření 

je případ, kdy  

  

a) penzijní společnost nezjedná nápravu, zejména zadáním nového pokynu, jehož realizací 

dojde k odstranění nedostatku vzniklého původním pokynem a o němž lze důvodně 

předpokládat, že bude vypořádán, nebo  

  

b) by provedením pokynu došlo k překročení limitu stanoveného zákonem o důchodovém 

spoření, zákonem o doplňkovém penzijním spoření nebo statutem fondu o více než 1 % nebo 

riziko vzniku škody způsobené v důsledku vypořádání pokynu prokazatelně převyšuje riziko 

vzniku škody spojené s jeho nevypořádáním; depozitář fondu též zváží při posouzení rizika 

vzniku škody pravděpodobnost včasného nahrazení škody penzijní společností nebo osobou 

pověřenou penzijní společností obhospodařováním majetku v důchodovém fondu nebo 

v účastnickém fondu.  

  

§ 14  

 

Outsourcing činností depozitáře fondu  

 

(K § 39 odst. 3 zákona o důchodovém spoření a § 89 odst. 3 zákona o doplňkovém penzijním 

spoření)  

 

 (1) Pokud tato vyhláška umožňuje depozitáři fondu vykonávat jeho činnosti pomocí 

outsourcingu [§ 2 písm. b) a § 3 odst. 3], depozitář fondu  

  

a) ověří, že poskytovatel outsourcingu je oprávněn k výkonu dané činnosti,  

  

b) uzavře s poskytovatelem outsourcingu smlouvu, podle níž poskytovatel outsourcingu podle 

povahy věci  

1. nevydá majetek v důchodovém fondu a v účastnickém fondu nebo dokumentaci vztahující 

se k tomuto majetku další osobě bez předchozího souhlasu depozitáře fondu, ledaže jde 

o plnění zákonné povinnosti a poskytovatel outsourcingu o vydání majetku či dokumentace 

neprodleně informuje depozitáře fondu,  

2. vyhoví žádosti depozitáře fondu o pozastavení provedení pokynu týkajícího se svěřeného 

majetku,  

3. umožní kdykoliv depozitáři fondu převzetí majetku nebo dokumentace důchodového fondu 

a účastnického fondu, pokud to jeho povaha umožňuje,  

4. nepoužije k této činnosti další osobu s výjimkou podle odstavce 2,  

5. provádí předmětné činnosti tak, aby byly tyto činnosti v souladu s právními předpisy, 

a umožní kontrolu prováděných činností depozitářem.  

  

 (2) V případě úschovy smlouva upraví, zda a za jakých podmínek může poskytovatel 
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outsourcingu použít k provádění předmětných činností další osoby; přitom musí být splněny 

podmínky podle odstavce 1.  

  

____________________ 

 

  

3) § 68 zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření. 

  

§ 118 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření.  

  

5) § 51 a 52 zákona č. 426/2011 Sb.  

  

§ 101 a 102 zákona č. 427/2011 Sb.  

  

Hlava II části třetí vyhlášky č. 117/2012 Sb., o podrobnější úpravě činnosti penzijní 

společnosti, důchodového fondu a účastnického fondu.  

  

6) § 53 a 54 zákona č. 426/2011 Sb.  

  

§ 103 až 105 zákona č. 427/2011 Sb.  

  

7) § 55 zákona č. 426/2011 Sb.  

  

§ 106 zákona č. 427/2011 Sb. 
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VYHLÁŠKA 

 

č. 425/2012 Sb.  

 

ze dne 12. listopadu 2012  

 

o předkládání informací penzijní společností České národní bance  

 

 Česká národní banka stanoví podle § 110 odst. 1 zákona č. 426/2011 Sb., 

o důchodovém spoření, k provedení § 69 odst. 4 tohoto zákona, podle § 170 odst. 1 zákona 

č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, k provedení § 119 odst. 4 tohoto zákona 

a podle § 41 odst. 4 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 57/2006 

Sb.:  

 

§ 2  

 

Vymezení pojmů  

 

 Pro účely této vyhlášky se rozumí  

  

a) obhospodařovaným fondem důchodový fond, účastnický fond a transformovaný fond 

obhospodařovaný penzijní společností,  

  

§ 3  

 

Přehled předkládaných výkazů  

 

 (1) Penzijní společnost sestavuje  

  

a) k poslednímu dni kalendářního měsíce a předkládá do 20 dnů po skončení kalendářního 

měsíce, k němuž se vztahují, tyto výkazy:  

1. PSP (ČNB) 10-12 „Měsíční rozvaha penzijní společnosti/fondu“,  

2. PSP (ČNB) 20-12 „Měsíční výkaz zisku a ztráty penzijní společnosti/fondu“ a  

3. PSP (ČNB) 30-12 „Hlášení o důchodové/penzijní jednotce“,  

 

 

Příloha 

Základní charakteristika a obsahová náplň výkazů předkládaných penzijními 

společnostmi České národní bance  

 

 PSP (ČNB) 10-12 "Měsíční rozvaha penzijní společnosti/fondu"  

  

 Výkaz obsahuje základní účetní informace o struktuře aktiv, závazků a vlastního 

kapitálu. Struktura výkazu vychází z rozvahy podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., kterou se 

provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi (dále jen 

"vyhláška č. 501/2002 Sb."). Základní struktura aktiv a pasiv je jednotná pro penzijní 

společnost i jí obhospodařované fondy (důchodové, účastnické a transformovaný). Penzijní 

společnost za sebe uvádí i vybrané ukazatele pohledávek a závazků vůči obhospodařovaným 

fondům, státnímu rozpočtu a hodnoty předané a převzaté k obhospodařování.  
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PSP (ČNB) 20-12 "Měsíční výkaz zisku a ztráty penzijní společnosti/fondu"  

  

 Výkaz obsahuje základní účetní informace o výnosech, nákladech a výsledcích 

hospodaření. Struktura výkazu vychází z výkazu zisku a ztráty podle vyhlášky č. 501/2002 

Sb. Detailnější struktura výnosů a nákladů vztahujících se k poplatkům a provizím a ostatním 

správním nákladům navazuje na jejich strukturu v zákonech upravujících důchodové 

a zákoně upravujícím doplňkové penzijní spoření. Údaje jsou vykazovány od počátku roku 

do konce sledovaného období. Výkaz zisku a ztráty je jednotný pro penzijní společnost i jí 

obhospodařované fondy (důchodové, účastnické a transformovaný).  

  

PSP (ČNB) 30-12 "Hlášení o důchodové/penzijní jednotce"  

  

 Výkaz obsahuje základní informace o důchodové/penzijní jednotce a fondovém 

vlastním kapitálu jednotlivě za všechny obhospodařované důchodové a účastnické fondy. 

Uvádí se celková bilance počtu důchodových/penzijních jednotek, hodnota připsaných 

a odepsaných důchodových/penzijních jednotek, aktuální hodnota důchodové/penzijní 

jednotky a její nejvyšší hodnota ve sledovaném období. Údaje o průměrné roční výši 

důchodové/penzijní jednotky a průměrné roční výši vlastního fondového kapitálu se uvádí 

pouze ve výkaze sestavovaném k 31. 12.  

  

  

PSP (ČNB) 31-04 "Hlášení o přijatých a vyplacených prostředcích penzijní 

společností"  

  

 Výkaz obsahuje základní informace o přijatých a vyplacených prostředcích 

souvisejících s důchodovým a doplňkovým penzijním spořením včetně penzijního připojištění 

prostřednictvím transformovaného fondu, počtech vyplacených prostředků podle struktury 

dávek a bilanci účastníků v jednotlivých typech fondů obhospodařovaných penzijní 

společností. Údaje o přijatých a vyplacených prostředcích a počtech vyplacených případů jsou 

vykazovány od počátku roku do konce sledovaného období, údaje o počtu poživatelů penzí 

jsou vykazovány podle stavu k datu, ke kterému je výkaz sestavován.  

  

PSP (ČNB) 32-04 "Hlášení o kapitálu a kapitálových požadavcích penzijní 

společnosti"  

  

 Výkaz obsahuje informace potřebné pro vyčíslení kapitálových požadavků v souladu 

s § 29 zákona č. 426/2011 Sb. a § 38 zákona č. 427/2011 Sb. Uvádí se objem kapitálu, 

jednotlivých kapitálových požadavků, přebytku nebo nedostatku kapitálu a vzájemný poměr 

kapitálu a kapitálových požadavků. Dále se uvádějí za transformovaný fond detailní 

informace o členění expozic podle rizikových vah a členění derivátů podle typu a splatnosti. 
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VYHLÁŠKA 

 

č. 474/2013 Sb.  

 

ze dne 23. prosince 2013  

 

o odměně likvidátora, nuceného správce a insolvenčního správce některých 

poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu a o náhradě jejich hotových výdajů  

 

 Česká národní banka stanoví podle § 199 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání 

na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, k provedení § 132 odst. 5 a § 139 odst. 11 

tohoto zákona, podle § 110 odst. 1 zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění 

zákona č. 241/2013 Sb., k provedení § 99 odst. 5 tohoto zákona, podle § 170 odst. 1 zákona 

č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění zákona č. 399/2012 Sb., zákona 

č. 403/2012 Sb. a zákona č. 241/2013 Sb., k provedení § 70 odst. 8, § 112 odst. 4 a § 148 odst. 

4 tohoto zákona, a podle § 352 odst. 4, § 379 odst. 4 a § 565 odst. 3 zákona č. 240/2013 Sb., 

o investičních společnostech a investičních fondech:  

 

§ 3  

 

Určení výše odměny likvidátora  

 

 (1) Základem pro určení výše odměny likvidátora penzijní společnosti, investiční 

společnosti nebo investičního fondu s právní osobností za provedení likvidace (dále jen 

„základ“) je hodnota likvidačního majetku.  

  

 (2) Obhospodařuje-li penzijní společnost nebo investiční společnost ke dni vstupu 

do likvidace důchodové fondy, účastnický fond, podílový fond nebo svěřenský fond a tyto 

fondy se převádějí k obhospodařování na jinou penzijní společnost nebo investiční společnost, 

zvyšuje se základ o jednu desetinu  

  

a) fondového vlastního kapitálu všech obhospodařovaných důchodových fondů 

a účastnických fondů, které likvidátor převedl na jinou penzijní společnost, nebo  

  

b) fondového kapitálu všech obhospodařovaných podílových fondů nebo svěřenských fondů, 

které likvidátor převedl na jinou investiční společnost.  

  

 (6) Pro účely určení základu podle odstavce 2 se použije poslední známé hodnoty 

fondového vlastního kapitálu důchodového fondu a účastnického fondu, fondového kapitálu 

podílového fondu nebo fondového kapitálu svěřenského fondu před vstupem penzijní 

společnosti nebo investiční společnosti do likvidace.  

  

§ 4  

 

Výplata odměny likvidátora  

  

 (3) Pro účely určení výše odměny předloží likvidátor České národní bance nejpozději 

30 dnů před svoláním valné hromady, která má rozhodnout o návrhu rozdělení likvidačního 

zůstatku, nebo 30 dnů před podáním návrhu na výmaz z obchodního rejstříku, pokud se valná 

hromada nemůže uskutečnit,  
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a) informaci o výši navrhované odměny likvidátora,  

  

b) informaci o výši likvidačního majetku,  

  

c) informaci o převodu obhospodařovaných důchodových fondů, obhospodařovaného 

účastnického fondu, podílového fondu nebo svěřenského fondu na jinou penzijní společnost 

nebo investiční společnosti,  

  

d) informaci o hodnotě zpeněženého majetku v účastnických fondech, podílových fondech 

nebo svěřenských fondech,  

  

e) aktuální informaci o stavu peněžních prostředků penzijní společnosti, investiční společnosti 

nebo investičního fondu s právní osobností a  

  

f) aktuální informaci o stavu peněžních prostředků zrušovaných účastnických fondů, 

podílových fondů nebo svěřenských fondů.  

   

§ 5  

 

Určení výše odměny nuceného správce penzijní společnosti, investiční společnosti nebo 

samosprávného fondu kolektivního investování  

  

 (2) Obhospodařuje-li penzijní společnost nebo investiční společnost důchodové fondy, 

účastnický fond nebo investiční fond, zvyšuje se pro účely určení výše odměny podle 

odstavce 1 hodnota vlastního kapitálu penzijní společnosti nebo investiční společnosti 

o hodnotu fondového vlastního kapitálu nebo fondového kapitálu všech jí obhospodařovaných 

důchodových fondů, účastnických fondů nebo investičních fondů.  

   

 (4) Pro účely určení výše odměny podle odstavců 1 a 2 se použije poslední známé 

hodnoty  

  

a) vlastního kapitálu penzijní společnosti nebo investiční společnosti před tím, než Česká 

národní banka rozhodla o zavedení jejich nucené správy,  

  

b) fondového kapitálu samosprávného fondu kolektivního investování před tím, než Česká 

národní banka rozhodla o zavedení jeho nucené správy, a  

  

c) fondového vlastního kapitálu obhospodařovaného důchodového fondu a účastnického 

fondu nebo fondového kapitálu obhospodařovaného investičního fondu před tím, než Česká 

národní banka rozhodla o zavedení nucené správy penzijní společnosti nebo investiční 

společnosti.  

 

§ 9  

 

Určení výše odměny insolvenčního správce penzijní společnosti nebo obhospodařovatele 

podílového fondu nebo zahraničního insolvenčního správce obhospodařovatele 

podílového fondu  

 

 (1) Obhospodařuje-li penzijní společnost nebo obhospodařovatel podílového fondu 
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ke dni prohlášení úpadku důchodové fondy, účastnický fond nebo podílový fond a tyto fondy 

se převádějí k obhospodařování na jinou penzijní společnost nebo obhospodařovatele, je 

základem pro určení výše odměny jedna desetina  

  

a) fondového vlastního kapitálu všech obhospodařovaných důchodových fondů 

a účastnických fondů, které insolvenční správce převedl na jinou penzijní společnost, nebo  

  

b) fondového kapitálu všech obhospodařovaných podílových fondů, které insolvenční správce 

nebo zahraniční insolvenční správce převedl na jiného obhospodařovatele.  

   

 (5) Pro účely určení výše odměny podle odstavce 1 se použije poslední známé hodnoty 

fondového vlastního kapitálu důchodového fondu a účastnického fondu nebo fondového 

kapitálu podílového fondu před prohlášením úpadku penzijní společnosti nebo 

obhospodařovatele podílového fondu.  

   

§ 10  

 

Výplata odměny insolvenčnímu správci penzijní společnosti nebo obhospodařovatele 

podílového fondu nebo zahraničnímu insolvenčnímu správci obhospodařovatele 

podílového fondu  

 

 (1) Odměna náležející insolvenčnímu správci penzijní společnosti nebo 

obhospodařovatele podílového fondu nebo zahraničnímu insolvenčnímu správci 

obhospodařovatele podílového fondu je splatná do konce kalendářního měsíce bezprostředně 

následujícího po měsíci, kdy skončila činnost insolvenčního správce nebo zahraničního 

insolvenčního správce podle zákona o důchodovém spoření, zákona o doplňkovém penzijním 

spoření nebo zákona o investičních společnostech a investičních fondech2)  

  

 (2) Podílelo-li se na činnosti podle zákona o důchodovém spoření, zákona 

o doplňkovém penzijním spoření, zákona o investičních společnostech a investičních 

fondech2) postupně více insolvenčních správců nebo zahraničních insolvenčních správců, 

náleží každému z nich podíl z odměny podle § 9 odpovídající délce doby a náročnosti jejich 

činnosti, počtu a velikosti převedených fondů a rozsahu a míře zpeněžení majetku realizované 

příslušným insolvenčním správcem nebo zahraničním insolvenčním správcem.  

  

 (3) Pro účely určení výše odměny předloží insolvenční správce nebo zahraniční 

insolvenční správce České národní bance nejpozději 30 dnů před zahájením vyplacení podílů 

podílníkům  

  

a) informaci o výši navrhované odměny insolvenčního správce nebo zahraničního 

insolvenčního správce,  

  

b) informaci o výši majetkové podstaty penzijní společnosti nebo obhospodařovatele 

podílového fondu,  

  

c) informaci o převodu důchodových fondů, účastnického fondu nebo obhospodařovaného 

podílového fondu na jinou penzijní společnost nebo obhospodařovatele podílového fondu,  

  

d) informaci o hodnotě zpeněženého majetku v účastnickém fondu nebo podílovém fondu a  
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e) aktuální informaci o stavu peněžních prostředků důchodového fondu, účastnického fondu 

nebo podílového fondu.  

  

§ 13  

 

Hotové výdaje likvidátora, nuceného správce, insolvenčního správce nebo zahraničního 

insolvenčního správce  

 

 (1) Likvidátorovi, nucenému správci, insolvenčnímu správci nebo zahraničnímu 

insolvenčnímu správci náleží náhrada hotových výdajů zejména na soudní a jiné poplatky, 

cestovní výdaje, poštovné, telekomunikační poplatky, znalecké posudky a odborná vyjádření, 

překlady, opisy a fotokopie, které byly účelně a důvodně vynaloženy v souvislosti s  

  

a) likvidací penzijní společnosti, investiční společnosti nebo investičního fondu s právní 

osobností,  

  

b) nucenou správou penzijní společnosti, investiční společnosti, samosprávného fondu 

kolektivního investování, nebankovního obchodníka s cennými papíry, provozovatele 

vypořádacího systému, organizátora regulovaného trhu nebo centrálního depozitáře a  

  

c) činností podle § 99 odst. 5 zákona o důchodovém spoření, § 112 odst. 4 zákona 

o doplňkovém penzijním spoření, § 379 odst. 1 zákona o investičních společnostech 

a investičních fondech, převodem obhospodařovaného podílového fondu na jiného 

obhospodařovatele nebo činností podle § 132 odst. 1 až 4 zákona o podnikání na kapitálovém 

trhu.  

  

____________________ 

 

  

2) § 99 odst. 5 zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění zákona č. 241/2013 

Sb.  

  

§ 112 odst. 4 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění zákona 

č. 241/2013 Sb.  

  

§ 379 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. 
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