
 
 

III. 
ODŮVODNĚNÍ 

vyhlášky, kterou se mění některé vyhlášky v souvislosti s ukončením důchodového spoření 

 

A. OBECNÁ ČÁST 
  
1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních principů 
Předkládaný materiál obsahuje návrh vyhlášky, kterou se mění některé vyhlášky v souvislosti s 
ukončením důchodového spoření (dále jen „návrh vyhlášky“). Návrh vyhlášky se předkládá 
v návaznosti na zákon č. 376/2015 Sb., o ukončení důchodového spoření, (dále jen „zákon 
o ukončení důchodového spoření“), který zrušuje zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o důchodovém spoření“). Zákon o ukončení 
důchodového spoření byl vyhlášen ve Sbírce zákonů dne 28. prosince 2015. Ustanovení § 29 
bodu 1 zákona o ukončení důchodového spoření, kterým se zrušuje zákon o důchodovém spoření, 
nabyde účinnosti dnem 1. ledna 2018. 
V souvislosti se zrušením zákona o důchodovém spoření je nutné novelizovat i vyhlášky 
č. 57/2012 Sb., 117/2012 Sb., 341/2012 Sb., 425/2012 Sb. a 474/2013 Sb., které ho provádějí a 
u nichž v souvislosti se zrušením zákona o důchodovém spoření dojde dnem 31. prosince 2017 
k zániku zákonného zmocnění a zrušovaná ustanovení budou věcně zbytečná. Současně byla 
do změnové vyhlášky zařazena vyhláška č. 215/2012 Sb., která zákon o důchodovém spoření 
formálně neprovádí, avšak stanoví  mj. i požadavky na rozsah znalostí v oblasti důchodového 
spoření. Vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování 
odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění pozdějších předpisů, byť 
rovněž provádí zákon o důchodovém spoření, není do připravované změnové vyhlášky začleněna, 
jelikož bude zrušena v návaznosti na vydání přímo účinného předpisu EU, který stanoví rozsah 
informací poskytovaných orgánům dohledu v žádostech o povolení úvěrových institucí a 
požadavků na akcionáře a společníky s kvalifikovanou účastí. 
 
2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 

navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním  
Návrh vyhlášky je v souladu se zmocněním uvedeným v § 110 odst. 1 zákona č. 426/2011 Sb., o 
důchodovém spoření, k provedení § 39 odst. 3, § 41 odst. 6, § 45 odst. 8 písm. a) a b), § 52 odst. 
6, § 63 odst. 5, § 68 odst. 3, § 69 odst. 4, § 79 odst. 3, § 82 odst. 3 a § 99 odst. 5 zákona o 
důchodovém spoření a v § 170 odst. 1 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, 
k provedení § 84 odst. 4 zákona o doplňkovém penzijním spoření.  

3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, judikaturou 
soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie  

Navrhovaná vyhláška není transpozičním předpisem. Předkládaný návrh vyhlášky je slučitelný 
s právem Evropské unie. 

4. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 
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Návrh vyhlášky je legislativně technickým důsledkem zrušení důchodového spoření zákonem o 
ukončení důchodového spoření.   

5. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 
sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně 
slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady na životní 
prostředí 

Navrhovaná vyhláška nebude mít dopad na státní rozpočet ani na ostatní veřejné rozpočty. 
Z navrhovaných změn nevyplývají zvýšené náklady ani pro ČNB. Návrh vyhlášky nemá dopad 
na podnikatelské prostředí. 
Předkládaný návrh vyhlášky nemá žádné negativní sociální dopady, ani nemá žádné dopady 
na specifické skupiny obyvatel, na osoby sociálně slabé, ani na osoby se zdravotním postižením 
a národnostní menšiny. 
Předkládaný návrh vyhlášky nemá žádné negativní dopady na životní prostředí. 

6. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace 

Navrhovaná právní úprava neobsahuje ustanovení, která by byla diskriminační.  

7. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů 

Navrhovaná právní úprava je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a 
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

8. Zhodnocení korupčních rizik 
Vyhláška je navrhována v návaznosti na zákon o ukončení důchodového spoření. Návrh vyhlášky 
je v souladu s rozsahem zmocnění podle zákona o důchodovém spoření. Předmětná úprava 
nepřesahuje kompetence ČNB.  
Návrh vyhlášky pouze legislativně technicky reaguje na změny dané zákonem o ukončení 
důchodového spoření. 
U navrhované vyhlášky nebyla po jejím vyhodnocení zjištěna korupční rizika. 

9. Konzultace 
Návrh vyhlášky byl konzultován s Ministerstvem financí a Asociací penzijních společností. 
Návrh vyhlášky nepodléhá konzultaci s Evropskou centrální bankou podle Rozhodnutí Rady č. 
98/415/ES ze dne 29. června 1998 o konzultacích vnitrostátních orgánů s Evropskou centrální 
bankou k návrhům právních předpisů. 
Předkládaný návrh neobsahuje řešení, která by představovala zvýšené riziko z hlediska 
proveditelnosti a vynutitelnosti. 
Na základě čl. 3.8 písm. g) Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA) nebylo 
u vyhlášky provedeno samostatné hodnocení dopadů regulace, neboť hodnocení dopadů regulace 
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je obsaženo již v materiálech předkládaných k zákonu o ukončení důchodového spoření. 
Současně nejsou v návrhu identifikovány nové dopady a návrh prováděcího právního předpisu 
není zpracován nad rámec hodnocení dopadů regulace provedeného k uvedenému zákonu. 

 
B. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
K částem I až VI 
Návrh vyhlášky se předkládá v návaznosti na zákon č. 376/2015 Sb., o ukončení důchodového 
spoření, který s účinností od 1. ledna 2018 zrušuje zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, 
ve znění pozdějších. 
 
Navrhovaná úprava vypouští ze znění prováděcích vyhlášek k penzijním zákonům, jmenovitě z 
vyhlášek č. 57/2012 Sb., 117/2012 Sb., 215/2012 Sb., 341/2012 Sb., 425/2012 Sb. a 474/2013 
Sb., ustanovení, jež budou po 31. prosinci 2017 věcně zbytečná. Fakticky jde o technickou 
novelu, neboť dotčené vyhlášky jako celek zůstanou nadále v platnosti, protože provádějí i zákon 
o doplňkovém penzijním spoření. Změny spočívají ve vypuštění spojení „důchodový fond“, 
„důchodové spoření“, „důchodová jednotka“, „zákon o důchodovém spoření“ apod. 
 
K části VII 
Účinnost vyhlášky je stanovena ke dni nabytí účinnosti § 29 bodu 1 zákona č. 376/2015 Sb., 
o ukončení důchodového spoření, tj. ke dni zrušení zákona o důchodovém spoření. 
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