
VIII. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

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

předpisů 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministryně financí dne 29. 5. 2018, s termínem 

dodání stanovisek do 26. 6. 2018. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo 

kultury 

K návrhu zákona 

Legislativně technické připomínky 

K bodu 6, k § 7 odst. 3 písm. f) 

Doporučujeme za slovo „že“ vložit slovo „se“. 

Akceptováno 

 K bodu 19 a 21 

Doporučujeme vložit na začátek nově navrhovaného textu 

uvozovky. 

Akceptováno 

Ministerstvo 

práce a 

sociálních věcí 

K návrhu zákona 

K čl. 1  

Doporučujeme vypustit nadpis, neboť předložený návrh 

obsahuje pouze novelu jednoho zákona. 

 Akceptováno  

 K bodu 1  

V názvu směrnice v poznámce pod čarou doporučujeme za 

slovo „Rady“ doplnit „(EU)“. 

 Akceptováno 

 K bodu 9 (§ 7d)  

Formulace nového § 7d neodpovídá plně čl. 36 odst. 2 

směrnice. Doporučujeme vycházet důsledně z textu 

 Akceptováno 
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směrnice. 

 Zásadní připomínka k bodu 17 (§ 10ac)  

Do skupiny osob, pro kterou se požaduje zavést a 

uplatňovat politiku odměňování, jsou zahrnuty podle  

§ 10ac odst. 1 též kategorie zaměstnanců, jejichž odborné 

činnosti mají podstatný dopad na rizikový profil dané 

instituce. 

Tím, že navržené podmínky a zásady politiky odměňování 

směřují k naplnění cílů a charakteru dané instituce, jsou 

formulovány jinak, než podmínky odměňování 

zaměstnanců stanovené zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník 

práce, ve znění pozdějších předpisů. Z návrhu zákona není 

zřejmé, zda podmínky a zásady politiky odměňování 

nahrazují nebo doplňují úpravu v zákoníku práce nebo zda 

tato úprava není návrhem zákona dotčena. 

Požadujeme proto vztah ustanovení § 10ac k zákoníku 

práce vyjasnit. 

 Akceptováno 

 K bodům 19 a 21  

Na začátku vkládaného ustanovení je třeba doplnit 

uvozovky. 

 Akceptováno 

Ministerstvo 

průmyslu 

a obchodu 

K návrhu zákona obecně 

Doporučujeme v celém předpisu prověřit kumulativní 

výčty a případně je upravit podle čl. 42 odst. 2 

Legislativních pravidel vlády, který říká, že v případě více 

možností, které musejí být splněny současně, se mezi ně 

vloží čárka a mezi poslední dvě možnosti se vloží slovo 

„a“, před nímž se nepíše čárka. Jedná se například o 

ustanovení § 7b odst. 3 a další. 

Vysvětleno 

Např. u §7b odst. 3 není výčet konečný, proto spojku a na konci 

nepovažujeme za nezbytnou.  

 K návrhu zákona, k bodu 9 Akceptováno 
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Upozorňujeme, že v ustanovení § 7b odst. 3 písm. g) 

odkazujete pravděpodobně do špatného ustanovení. Z 

tohoto důvodu doporučujeme nahradit text „a)“ textem 

„c)“. 

 K platnému znění, k novelizačnímu bodu 4 

Upozorňujeme, že podle čl. 10 odst. 7 písm. c) bodu 3 

Legislativních pravidel vlády se nahrazované ustanovení 

nejprve zruší a až následně se za tento text uvede tučným 

písmem nově navrhované ustanovení. Podle výše 

uvedeného doporučujeme upravit platné znění u ustanovení 

§ 4 písm. d). 

Akceptováno 

 K platnému znění, k novelizačnímu bodu 6  

Doporučujeme do platného znění promítnout navrhované 

nahrazení tečky čárkou v ustanovení § 7 odst. 3 písm. b). 

Podobně doporučujeme upravit také platné znění u 

ustanovení § 7 odst. 5 písm. b). 

Akceptováno 

Ministerstvo 

spravedlnosti 

K návrhu zákona 

K bodům 5 a 15 

V těchto bodech návrhu je stanovena povinnost instituce 

zaměstnaneckého penzijního pojištění uveřejnit informace 

(v bodu 5 povinnost uveřejnit obecné informace o 

penzijním plánu, v bodu 15 uveřejnit písemné prohlášení o 

zásadách investiční politiky). Doporučujeme upřesnit 

jakým způsobem tak má instituce učinit, například stanovit, 

že tak má učinit způsobem umožňujícím dálkový přístup/ 

na svých internetových stránkách (viz např. bod 18, § 10c 

odst. 6 návrhu). 

 

Dále upozorňujeme, že těmto povinnostem instituce není 

Akceptováno 
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stanovena odpovídající sankce (přestupek) v případě jejich 

neplnění a dáváme tak ke zvážení její doplnění. 

 K bodu 9, k § 7b, odst. 3, písm. d) 

Doporučujeme slovo „jméno“ nahradit termínem „název“, 

který se užívá ve spojení s právnickými osobami. 

Akceptováno 

Ministerstvo 

vnitra 

K návrhu zákona 

Doporučující připomínky: 

K čl. I bodu 2, k § 2 písm. x) 

V tomto ustanovení je zaváděna definice pojmu „trvalý 

nosič dat“. Dáváme na zvážení, zda je opravdu nezbytná, 

neboť v řadě jiných právních předpisů se s obdobnou 

terminologií pracuje bez potřeby jejího definování. 

Zároveň není jasný vztah k častěji používanému výrazu 

„technický nosič dat“. Připomínáme, též, že z navržené 

dikce vyplývá, že trvalým nosičem dat by mohlo být i např. 

cloudové úložiště. Doporučujeme tyto otázky vyjasnit, 

přičemž preferujeme vypuštění dané definice a v rámci § 

7d odst. 2 použít termín technický nosič dat. 

Neakceptováno 

Jedná se o definici ze směrnice.  

 K čl. I bodu 5, k § 6 odst. 5 

Doporučujme upřesnit, kde, resp. jakým způsobem mají 

instituce obecné informace o penzijním plánu zveřejňovat. 

Obecné konstatování, že instituce informace uveřejní, je 

značně neurčité a nepřispívá právní jistotě adresátů normy. 

 

Obdobnou připomínku vztahujeme i k čl. I bodu 17 (§ 10ac 

odst. 2), kde považujeme za příhodné stanovit způsob a 

místo zveřejnění informací týkajících se politiky 

odměňování. A také k čl. I bodu 19 (§ 10cb odst. 2), kdy 

není postaveno najisto, kde a jakým způsobem dohledový 

Akceptováno částečně 

U dohledového orgánu upozorňujeme, že vzhledem k tomu, že 

není zaměstnanecké penzijní pojištění zavedeno, není detailně 

upravena problematika ohledně dohledového orgánu.  
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orgán uveřejňuje informace či údaje uvedené 

v pododstavcích a) až e).  

 K čl. I bodu 10, k § 9 odst. 2 písm. e) 

Dle předmětného ustanovení se instituce dopustí přestupku 

tím, že nesplní některou z povinností týkajících se 

poskytování informací podle § 7 až 7d. Upozorňujeme, že 

v daných ustanoveních je např. zakotvena i povinnost 

instituce vypracovat přehled důchodových dávek, která 

však dle našeho názoru pod „poskytování informací“ 

nespadá. Je-li úmyslem předkladatele postihnout i porušení 

této povinnosti, je nutné jej samostatně začlenit 

s individuálním popsáním protiprávního jednání. 

Neakceptováno  

Přehled důchodových dávek je definovaný souhrn klíčových 

informací, které musí instituce pravidelně poskytovat. Je to jedna 

ze základních  informačních  povinností.  

 K čl. I bodu 17, k § 10ad odst. 5 písm. a) 

Doporučujeme alespoň ve zvláštní části důvodové zprávy 

vyjasnit, co je myšleno souslovím „věcně zásadní zákonná 

povinnost“, popř. slova „věcně zásadní“ vypustit. 

Domníváme se, že toto rozlišování zásadnosti zákonných 

povinností je bezpředmětné, zvláště s ohledem na 

skutečnost, že pro něj nejsou stanovena žádná určující 

kritéria. 

Akceptováno 

Doplňěna důvodová zpráva.  

 K čl. I bodu 19, k § 10ca odst. 1 

Slova „a správních“ doporučujeme vypustit. Splnění 

„právních předpisů“ je pojmem nadřazeným, který v sobě 

zahrnuje rovněž předpisy správní, které je tudíž zbytečné 

výslovně uvádět. Pro úplnost podotýkáme, že v materiálu 

obsahující platné znění zákona č. 340/2006 Sb. 

s vyznačením navrhovaných změn, se tato slova ani 

nevyskytují. 

Akceptováno 

 K čl. I bodu 21, k § 10g odst. 5 Neakceptováno 
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Ustanovení § 5 je dle našeho názoru formulováno poněkud 

nejasně. Doporučujeme jej přeformulovat tak, aby bylo 

zcela zřejmé, o čem vydává instituce se sídlem v České 

republice rozhodnutí. Rovněž navrhujeme alespoň 

v důvodové zprávě objasnit význam pojmu „rozhodnutí“ 

v daném případě a jeho vztah ke správnímu řádu, popř. jej 

nahradit příhodnějším termínem. 

Rozhodnutí vydává dohledový orgán ve správním řízení. 

Ustanovení navazuje na odstavec 4 a další předchozí odstavce, 

které se týkají tzv. notifikačního procesu.  

 K návrhu zákona 

Legislativně technické a formální připomínky 

K čl. I bodu 1, k poznámce pod čarou č. 1 

Navrhujeme v souladu s čl. 58 odst. 8 Legislativních 

pravidel vlády vypustit dvojtečku z novelizačního bodu pro 

nadbytečnost. 

Akceptováno 

 K čl. I bodu 2, k § 2 písm. v) až y) 

Dle čl. 58 odst. 4 písm. f) Legislativních pravidel vlády 

doporučujeme úvodní část novelizačního bodu 2 uvést ve 

znění: „V § 2 se na konci písmene u) tečka nahrazuje 

čárkou a doplňují se písmena v) až y), která znějí:“. 

Akceptováno 

 K čl. I bodu 6, k § 7 odst. 3 písm. f) 

Navrhujeme pro před slovo „neposkytuje“ vložit slovo 

„se“. 

Akceptováno 

 K čl. I bodu 7, k § 7 odst. 5 písm. c) 

Doporučujeme opravit chybný odkaz na § 7b odst. 3 písm. 

f), neboť o projekci důchodových dávek v závislosti na 

věku odchodu do důchodu pojednává § 7b odst. 3 písm. g). 

Akceptováno 

 K čl. I bodu 9, k § 7d 

Dáváme na zvážení stylistickou úpravu předmětného 

ustanovení. Všechny tři odstavce jsou uvozeny slovy 

„Informace podle § 7 až 7c se poskytují“, tato by mohla být 

Akceptováno 
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doplněna pouze o pododstavce zakotvující bezplatnost, 

poskytování informací v listinné podobě, v českém jazyce 

atd. 

 K čl. I bodu 17, k § 10aa odst. 2 písm. a) 

Navrhujeme slovo „která“ nahradit slovem „které“. 

 

Akceptováno 

 Obecně - k důvodové zprávě: 

Doporučujeme rozšířit zvláštní část důvodové zprávy, která 

je v předkládané podobě velmi strohá. Přestože návrh 

spočívá v provedení transpozice směrnice, je nezbytné 

odpovídajícím způsobem u jednotlivých novelizačních 

bodů uvést vysvětlení jejich účelu, principů a nezbytnosti. 

Akceptováno částečně 

V tomto případě je u části ustanovení odůvodnění stručnější, 

jelikož systém v České republice není zaveden. Nezbytná jsou 

všechna ustanovení, jelikož Česká republika má povinnost 

ustanovení směrnice transponovat.  

Ministerstvo 

zemědělství 

K návrhu zákona 

Doporučující připomínky 

K úvodní větě novely 

Není zřejmé, z jakých důvodů je v úvodní větě text „… a 

zákona č…/2018 Sb.“.  

Vysvětleno 

V legislativním procesu je nyní novela předmětného zákona, se 

kterou je nutné počítat.  

 K celexovým citacím pod novelizačními body 

Doporučujeme celexová označení implementace uvádět 

v souladu s legislativní praxí kurzívou. 

Akceptováno 

 K platnému znění, k § 10ac odst. 3 

Číslování odstavce 3 neodpovídá znění novely, 

doporučujeme opravit označení písmene „f“ na písmeno 

„e“ a označení písmene „g“ na písmeno „f“.   

Akceptováno 

 K § 7 odst. 3 písm. b) a odst. 5 písm. b) 

Na konci těchto písmen není v platném znění vyznačeno 

nahrazení tečky čárkou. 

Akceptováno 

Upraveno 

 K platnému znění 

Doporučujeme text platného znění ukončit § 10h. 

Neakceptováno 

V této fázi považujeme za důležité pro ukázání členění zákona 
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Novelizační ustanovení a účinnost se do platného znění 

nemohou z povahy věci uvádět. 

uvést i tyto části. Je tak na první pohled zřejmé, že nelze 

s paragrafy pokračovat a proto se označují, jak je navrhovano. 

Úřad vlády 

České 

republiky 

Odbor 

kompatibility 

K návrhu zákona 

Zásadní připomínky 

K čl. I bodu 1 (k poznámce pod čarou č. 1) 

Název směrnice je nutné citovat přesně ve znění 

uveřejněném v Úředním věstníku EU (viz výše), tzn. 

doplnit za slovo „Rady“ zkratku (EU). 

 

Zároveň považujeme za žádoucí odstranit z poznámky pod 

čarou č. 1) směrnici 2003/41/ES, jejíž platnost končí 12. 1. 

2019, neboť tato bude nahrazena právě transponovanou 

směrnicí 2016/2341 k datu účinnosti předkládané novely. 

Akceptováno 

 K čl. I bodu 2 (§ 2 – písmena v) – y)) 

V návrhu zákona je obsažen jiný text, než je uveden ve 

srovnávací tabulce, navíc ze srovnávací tabulky vyplývá, 

že byla provedena i definice „klíčové funkce“, a to do 

písm. y), a „přeshraniční činnost“ je dle srovnávací tabulky 

definována až písm. z). Požadujeme uvést do souladu.  

Směrnice obsahuje i definici „potencionální účastník“, 

která je obsažena v čl. 6 odst. 7 směrnice. Dle srovnávací 

tabulky se jedná o nerelevantní ustanovení, nicméně tento 

termín je v zákoně několikrát používán – např. v § 7c a § 

10g odst. 6. Požadujeme doplnit. 

Akceptováno 

 K čl. I bodu 5 (§ 6 odst. 5) 

Uvedené ustanovení svou formulací přesně neodráží 

transponovaný čl. 37 odst. 4 směrnice. Rozsah obecných 

informací o penzijním plánu, které musí být zveřejňovány, 

není zřejmý. Požadujeme dopracovat. 

Akceptováno  
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 K čl. I bodu 7 (§ 7 odst. 5 písm. c)) 

V předmětném ustanovení je uveden odkaz na § 7b odst. 3 

chybně na písm. f). Správně by mělo být odkazováno na § 

7b odst. 3 písm. g) (viz čl. 44 písm. c) směrnice). Nutné 

opravit. 

Akceptováno  

 K čl. I bodu 8 (§ 7 odst. 8) 

Dle transponovaného čl. 43 odst. 3 by měla instituce 

poskytovat pravidelně „náležité“ informace. Požadujeme 

doplnit. 

Akceptováno 

 K čl. I bodu 9 (§ 7b odst. 3 písm. g)) 

Ustanovení by se mělo odvolávat místo na písm. a) správně 

na písm. c), které se týká informací ohledně věku odchodu 

do důchodu vyžadované v transponovaném čl. 39 odst. 1 

písm. d) směrnice. Požadujeme opravit. 

Akceptováno 

 K čl. I bodu 9 (§ 7b odst. 4 písm. d)) 

Čl. 40 odst. 1 písm. d) směrnice zní: „informací o výši 

dávek v případě ukončení pracovního poměru“, namísto 

toho návrh zákona cituje nejen skončení zaměstnání, ale též 

skončení samostatné výdělečné činnosti. Požadujeme 

vysvětlit a v důvodové zprávě odůvodnit, proč jsou 

uvedeny též OSVČ, příp. odstranit podtržení. 

Vysvětleno 

Již stávající směrnice a zákon jsou  koncipovány tak, že zohledňují 

existenci možnosti přispívání OSVČ. V tom se přepracovaná 

směrnice neliší viz vymezení institucí a přispívajícího podniku . 

Z tohoto pohledu je zaměstnaneckou činností u vymezení 

účastníka i činnost OSVČ a toto bylo již řešeno s MPSV při 

předchozí tvorbě zákona.  Není záměrem směrnice upřít právo na 

informace OSVČ účastníkům. ČR zde nejde nad rámec směrnice. 

Proto jsme názoru, že i podtržení je správné.  

 K čl. I bodu 9 (§ 7c odst. 1 písm. c)) 

Transponovaný čl. 41 odst. 3 písm. c) směrnice vyžaduje 

informaci také o tom, jak daný investiční přístup 

zohledňuje „klimatické“ podmínky, což není novelou 

vyžadováno. Žádáme doplnit, event. vysvětlit. 

Akceptováno 

 K čl. I bodu 10 (§ 9 odst. 2 písm. e)) Akceptováno  
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Ustanovení navrhujeme podtrhnout, neboť je změněno v 

souvislosti s novelou, a uvést odkaz na celexové číslo. 

Ustanovení není též uvedeno v rozdílové tabulce. Vazba na 

čl. 48 odst. 2 směrnice. 

 K čl. I bodu 14 (§ 10a odst. 3) 

V návrhu zákona nebyla u předmětného ustanovení 

nalezena všechna kritéria způsobilosti a bezúhonnost 

uvedená ve směrnici (čl. 22 odst. 1). Nutno doplnit, resp. 

vysvětlit, kde je uveden zbytek kritérií. 

Akceptováno 

 K čl. I bodu 17 (§ 10aa odst. 2)) 

V návrhu zákona není v textu uvedeno písm. c) čl. 34 odst. 

5 směrnice, který má být zde dle rozdílové tabulky 

transponován. Požadujeme doplnit, případně vysvětlit, proč 

není zapracováno. 

Akceptováno 

 K čl. I bodu 17 (§10ac odst. 3 písm. b)) 

Požadujeme doplnit za slovo „příjemců“ text “penzijních 

plánů provozovaných institucí se sídlem v České 

republice“, tak aby odpovídal čl. 23 odst. 3 písm. b) 

směrnice. 

Akceptováno 

 K čl. I bodu 17 (§ 10ae odst. 2) 

V textu ustanovení v první větě požadujeme za slovo 

„postupy“ vložit slovo „hlášení“, tak aby toto ustanovení 

odpovídalo smyslu ustanovení čl. 25 odst. 1 směrnice.   

Akceptováno 

 K čl. I bodu 17 (§10ai – 10ak) 

Návrh zákona zmatečně rozpracovává ustanovení jednoho 

článku směrnice (čl. 12) do více paragrafů, kdy rozděluje 

přeshraniční převody instituce se sídlem v České republice 

z pozice převodce a na druhé straně z pozice příjemce. Tím 

dochází k nepřehlednosti a duplicitě ustanovení, které by 

Akceptováno jinak  

Text upraven. Nicméně rozdělení do více paragrafů je žádoucí  

nejen z hlediska délky ustanovení, ale i z hlediska rozdílnosti 

procesu.  

Možnost zamítnutí žádosti toto ustanovení obsahuje v paragrafu, 

který upravuje rozhodnutí o žádosti o udělení povolení,  kdy toto 
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mohly být uvedeny jednotně, např. § 10ai odst. 2 ve vazbě 

na § 10aj odst. 2, kdy směrnice náklady uvádí jednotně 

pouze v ust. čl. 12 odst. 2. 

 

Navíc v těchto paragrafech nejsou zapracovány ustanovení 

směrnice týkající se možnosti zamítnutí žádosti (čl. 12 

odst. 10 směrnice) a dále ustanovení týkající se řešení 

sporů (čl. 12 odst. 13 směrnice). 

 

Požadujeme ustanovení obou paragrafů přepracovat tak, 

aby nedocházelo k duplicitám, text byl přehlednější a aby 

obsahově úprava odpovídala skutečně čl. 12 směrnice, a 

doplnit chybějící ustanovení směrnice.  

rozhodnutí může být jak kladné, tak zamítavé.  

Co se týká mediační role EIOPA, ta nemůže být upravena tímto 

právním  předpisem.  

 K čl. I bodu 18 (§ 10c odst. 8) 

Ustanovení navrhujeme nepodtrhávat. Směrnice dobu 5 let 

nestanoví. 

Neakceptováno. 

Považujeme to za součást provedení povinnosti uveřejnit. Pokud 

by nebyl uveden žádný časový údaj, mohla by být povinnost 

splněna uveřejněním  i na několik minut, což jistě není cílem 

směrnice. 

 Připomínky k transpozici směrnice 

Požadujeme vyjasnit, jakým způsobem budou 

transponovány čl. 12 odst. 10, čl. 12 odst. 13, čl. 19 odst. 2, 

čl. 22 odst. 1 písm. b), čl. 22 odst. 2 – odst. 7, čl. 34 odst. 5 

písm. c), čl. 37 odst. 2 – odst. 3, čl. 38 odst. 4, čl. 42, čl. 43 

odst. 1, čl. 46, čl. 47 odst. 1 – odst. 2, čl. 50, čl. 53, čl. 56 

odst. 2, čl. 58 odst. 1 směrnice. Předmětné články směrnice 

jsou uvedeny ve srovnávací tabulce, avšak jejich provedení 

v samotném návrhu nelze dohledat. 

 

Dále postrádáme transpozici čl. 20 odst. 1, čl. 24 odst. 6 

 

Akceptováno  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ustanovení byla doplněna.  
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směrnice, které jsou ve srovnávací tabulce uvedeny jako 

nerelevantní z hlediska transpozice; s tím se ovšem 

neztotožňujeme. 

 

V neposlední řadě žádáme přesně vyjasnit postoj 

předkladatele k možnosti externího zajišťování činností a 

správy investic, které směrnice předpokládá zejména v čl. 

31, neboť návrh je v tomto smyslu zcela nekonzistentní. 

Srovnávací tabulka sice vykazuje toto ustanovení jako 

nerelevantní z hlediska transpozice, stejně jako nejsou do 

návrhu většinou transponovány části týkající se externího 

zajišťování činností (např. čl. 21 odst. 3, čl. 23 odst. 3 

písm. e), čl. 28 odst. 2 písm. c) v § 10ab odst. 2, § 10ac 

odst. 3, § 10ah odst. 3 návrhu). Návrh ovšem naopak v § 

10a a v § 10af externě zajišťované činnosti v některých 

případech připouští. Z toho důvodu považujeme za nutné 

čl. 31 směrnice do návrhu transponovat, v opačném případě 

tuto možnost zcela vyloučit ve všech případech a doplnit 

odůvodnění takového postupu do důvodové zprávy a 

upravit odpovídajícím způsobem také rozdílovou tabulku. 

 

 

 

 

 

Akceptováno 

Návrh upraven tak, aby neobsahoval transpozici diskrečních 

ustanovení.  

 Doporučující připomínky 

K Čl. I bodu 6 návrhu (§ 7 odst. 3 písm. f)) 

Do textu navrhujeme ve druhé větě doplnit za slovo „že“ 

slovo „se“, aby text zněl: „že se v rámci penzijního plánu 

neposkytuje žádná záruka“. 

Akceptováno 

Česká národní 

banka 

K návrhu zákona  

Doporučující připomínky 

Obecná připomínka 

Doporučujeme ještě jednou zvážit netransponování 

Záměrem je netransponovat vzhledem  k neexistenci systému ta 

ustanovení, která jsou diskreční. Ostatní případně chybějící 

požadavky budou  i na základě připomínek  odboru kompatibility 

ÚV upraveny. 
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některých ustanovení směrnice, například čl. 31 (viz níže). 

Domníváme se, že měla proběhnout širší diskuze mezi 

Ministerstvem financí a odborem kompatibility Úřadu 

vlády o tom, která ustanovení směrnice musí být 

transponována s ohledem na povinnost transponovat 

směrnici a judikát Soudního dvora EU C 343/08, event. 

také o tom, zda se při transpozici striktně držet textace 

českého překladu směrnice, a to ještě před předložením 

návrhu zákona do mezirezortního připomínkového řízení. 

Tato diskuze by měla proběhnout alespoň následně při 

vypořádání a zapracování připomínek z mezirezortního 

připomínkového řízení k návrhu zákona, aby se předešlo 

případnému sporu s Komisí ohledně netransponování 

některých ustanovení směrnice. 

 K návrhu zákona 

Doporučující připomínky 

K čl. I 

K bodu 1(poznámka pod čarou k § 1 odst. 1 zákona) 

Doporučujeme uvádět celý název směrnice včetně zkratky 

„(EU)“ „Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/2341 ze dne 14. prosince 2016 o činnostech institucí 

zaměstnaneckého penzijního pojištění (IZPP) a dohledu 

nad nimi (přepracované znění)“. V zájmu konzistence textu 

poznámky je však nutné upravit i názvy dříve provedených 

směrnic. 

 

Odůvodnění: 

Jedná se o legislativně technickou připomínku. 

Akceptováno částečně 

 K bodu 2 (§ 2 zákona) Akceptováno. 
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Navrhujeme doplnit do zákona definici pojmu „potenciální 

účastník“, např. ve směrnicové textaci:  

„z) potenciálním účastníkem osoba, která je způsobilá k 

účasti v penzijním plánu.“. 

 

Odůvodnění: 

Mezi definicemi není potenciální účastník zahrnut, byť 

zákon s tímto pojmem dále pracuje, doporučujeme proto 

definici v zákoně uvést. 

 K bodu 5 (§ 6 odst. 5 zákona) 

Navrhujeme vložit za slovo „uveřejní“ slova „na svých 

internetových stránkách“. 

 

Odůvodnění: 

V textu doplňovaného odstavce není konkretizován způsob, 

jakým mají být informace uveřejněny. Zákon o podnikání 

na kapitálovém trhu používá např. formulaci „uveřejní 

na svých internetových stránkách“, příp. odkazuje na 

prováděcí předpis. Upřesnění se jeví jako užitečné, neboť 

se to týká situace, která může nastat při přeshraniční 

činnosti instituce v ČR. Zveřejnění na internetových 

stránkách je běžně užívaným způsobem. 

Akceptováno 

 K bodu 6 (§ 7 odst. 3 písm. f) zákona) 

Za slovo „dávek“ navrhujeme vložit čárku a za slovo 

„plánu“ navrhujeme vložit slovo „se“. 

 

Odůvodnění: 

Jedná se o jazykovou korekci. 

Akceptováno 

 K bodu 8 (§ 7 odst. 8 zákona) Akceptováno 
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Za slovo „pravidelně“ navrhujeme vložit slovo „náležité“. 

 

Odůvodnění: 

Transpozice není zcela přesná (v čl. 43 odst. 3 směrnice je 

uvedeno, že příjemci by měli dostávat pravidelně náležité 

informace), doporučujeme proto text zpřesnit. 

 K bodu 9 (§ 7b odst. 3 písm. g) zákona) 

Odkaz na písmeno „a)“ je tak nutné nahradit odkazem na 

písmeno „c)“.  

 

Odůvodnění: 

Jedná se o legislativně technickou připomínku. Ustanovení 

obsahuje nesprávný odkaz na písmeno a) stejného 

odstavce: „informace o projekci důchodových dávek v 

závislosti na věku odchodu do důchodu uvedeném v 

písmenu a) a prohlášení...“. Z obsahu ustanovení však 

vyplývá, že by měl odkazovat spíše na § 7b odst. 3 písm. 

c). 

Akceptováno 

 K bodu 9 (§ 7c odst. 1 písm. c) zákona) 

Za slovo „environmentální“ navrhujme doplnit slovo „ , 

klimatické“. 

 

Odůvodnění: 

Transpozice není zcela přesná (v čl. 41 odst. 1 písm. c) je 

uvedeno, že u investičního přístupu se mají zohledňovat 

environmentální, klimatické a sociální faktory), 

doporučujeme proto text zpřesnit. 

Akceptováno 

 K bodu 14 (§ 10a odst. 3 zákona) 

Transpozice čl. 22 odst. 1 směrnice není přesná a úplná, 

Akceptováno částečně 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB39G8L4Y)



Stránka 16 (celkem 20) 

doporučujeme proto text zpřesnit a doplnit § 10a, a to z 

hlediska: 

• okruhu osob, které mají být způsobilé, 

• vymezení důvěryhodnosti, 

• vymezení osob, které skutečně řídí instituci. 

 

Odůvodnění: 

Navržený text je transpozicí čl. 22 odst. 1 směrnice, avšak 

jde o transpozici nepřesnou a neúplnou. Zatímco směrnice 

vymezuje obsah pojmu způsobilost nejenom k osobám, 

které instituci „skutečně řídí“, ale i k osobám 

vykonávajícím pojistněmatematické funkce nebo funkce 

interního auditu, případně k osobám vykonávajícím jiné 

klíčové funkce, zákon obsahově vymezuje pojem 

způsobilost pouze ve vztahu k osobám, které instituci 

„skutečně řídí“. Je proto potřeba tyto požadavky rozšířit i 

na osoby ve funkcích uvedených ve směrnici. 

V případě pojmu „důvěryhodné“ absentuje obsahové 

vymezení tohoto pojmu a je třeba je provést – např. 

odkazem na jiný zákon, kde je tento pojem definován, nebo 

přímo jeho obsahovým vymezením. Obdobně by bylo 

vhodné postupovat i při vymezení pojmu způsobilost. 

Není rovněž zřejmé, co je míněno pojmem „osoby, které ji 

(instituci) skutečně řídí“. Jsou tím patrně míněny osoby v 

řídících funkcích (představenstvo apod.), nicméně pro 

odstranění pochybností je třeba tento pojem konkretizovat. 

 K bodu 14 

Navrhujeme v tomto bodě transponovat i čl. 20 odst. 1 

směrnice. 

Akceptováno jinak 
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Odůvodnění: 

Transpozice čl. 20 odst. 1 směrnice nebyla provedena. 

Doplnění požadavku, aby řídicí nebo dozorčí orgán 

instituce odpovídal za dodržování právních a správních 

předpisů přijatých podle směrnice, se jeví jako užitečné 

i proto, že pro ni není stanovena jako povinná klíčová 

funkce „funkce compliance“. 

 K bodu 17 (§ 10aa odst. 2 písm. d) zákona) 

Navrhujeme, aby v §10aa odst. 2 písm. d) znělo:  

„d) přijme nezbytná opatření k předcházení střetu zájmů 

v souvislosti s úschovou aktiv.“. 

 

Odůvodnění: 

Transpozice (čl. 34 odst. 5 směrnice) není správná, 

požadavek na nakládání s náležitou péčí je uveden dvakrát, 

a to pod písmeny a) a d), naopak požadavek na předcházení 

střetu zájmů není vůbec zahrnut. 

Akceptováno 

 K bodu 17 (§ 10ab odst. 2 zákona) 

Dáváme ke zvážení vložit za slovo „formě“ slova „a 

uplatňuje“ a vypustit slova „, které uplatňuje“.  

 

Odůvodnění: 

Jedná se o jazykovou korekci s cílem zamezit možnosti 

výkladu, že slova „které uplatňuje“ se vztahují jen k 

pojistněmatematickým činnostem. 

Akceptováno  

 K bodu 17 (§ 10ac odst. 3 písm. f) zákona) 

Navrhujeme, aby v §10ac odst. 3 písm. f) znělo: 

„f) prvky správy a řízení týkající se odměňování a dohledu 

Akceptováno  
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nad ním musí být jasné, transparentní a účinné.“. 

 

Odůvodnění: 

Jedná se o jazykovou korekci. Původní text není jazykově 

správně („správa a řízení ... musí být jasná...“. Dále je 

navrženo doplnit slovo „prvky“ (nebo „mechanismy“ či 

„nástroje“), za účelem zvýšení srozumitelnosti požadavku. 

Slovo „prvky“ správy a řízení se již vyskytuje v § 10af. 

 K 17 (§ 10ak odst. 1 písm. b) zákona) 

Doporučujeme zvážit, zda by spojení „je v souladu s 

převodem“ nemělo být nahrazeno jiným souslovím, např. 

„jsou slučitelné s převodem“ nebo „nebrání převodu“.  

 

Odůvodnění: 

Jedná se o jazykovou korekci. 

Akceptováno  

 K bodu 17 

Navrhujeme v tomto bodě transponovat i čl. 31 směrnice 

Externí zajišťování činností. 

 

Odůvodnění: 

Transpozice čl. 31 nebyla provedena. Domníváme se, že 

problematika outsourcingu by měla být do zákona 

transponována stejně, jako jsou transponována ostatní 

ustanovení regulující řídicí a kontrolní systém instituce 

zaměstnaneckého penzijního pojištění. 

Neakceptováno 

Jedná se o diskreci. Vzhledem k situaci a způsobu  transpozice 

nejsou ta ustanovení, která jsou diskreční,  transponována.  

Úřad pro 

ochranu 

osobních 

údajů 

Zásadní připomínka k důvodové zprávě nebo 

odůvodnění 

Část 7 obecné části důvodové zprávy, zhodnocení dopadů 

navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a 

Akceptováno  

Důvodové zpráva upravena . 
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osobním údajům (dále jen „DPIA“), je nezbytné 

přepracovat. 

 

Odůvodnění: 

Smyslem DPIA je popsat a vyhodnotit stávající a 

zamýšlená zpracování osobních údajů. S DPIA v podobě: 

„Návrh právní úpravy nezasahuje do soukromí občanů ani 

se netýká osobních údajů, neboť pouze doplňuje požadavky 

na činnost institucí, které v současné době v ČR nepůsobí,“ 

nelze souhlasit. 

 

Tvrzení „návrh právní úpravy se netýká osobních údajů, 

neboť pouze doplňuje požadavky na činnost institucí, které 

v současné době v ČR nepůsobí“ je nepravdivý, jelikož 

nelze vyloučit působení takových institucí v ČR do 

budoucna v rámci zásady volného pohybu služeb v EHP. 

Význam přeshraniční ochrany osobních údajů se navíc po 

účinnosti GDPR zvyšuje. Samotný článek I bod 9 pak má 

mimo jiné výčet demonstrativní výčet některých osobních 

údajů, se kterými budou instituce nakládat při plnění jejich 

povinností. Jedná se o provedení článku 15 GDPR. 

 

Poskytováním informací mezi přijímací a převádějící 

institucí dochází i k poskytování osobních údajů účastníků 

pojišťovacího systému, kromě kontaktních a 

identifikačních údajů i údaje o jejich finanční situaci. 

Podobně tak při plnění informační povinnosti nově uložené 

institucím bude docházet k předávání, zpracování, místy 

zřejmě i automatizovaného některých osobních údajů, a 
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měly by tudíž být zváženy a minimalizovány rizika úniku 

těchto údajů jako součást DPIA. To by tak mělo 

identifikovat a kategorizovat zpracovávané osobní údaje v 

těchto procesech a popsat všechny uzly, ve kterých existuje 

nebo vzniká potenciální nebezpečí neoprávněného přístupu 

či zneužití osobních údajů zejména ve vztahu k možný 

právním důsledkům. Dále je v DPIA vhodné uvést základní 

protiopatření, a to jak specifická vhodná pro daný případ, 

tak i obecná podle GDPR. 

 K návrhu zákona 

K článku I 

K bodu 2, k § 2 písm. x) a k bodu 9, k § 7d odst. 2 

Zrušení slova „trvalým“ a slova „trvalém“. 

 

Odůvodnění: 

Spojení „jiný trvalý nosič dat“ není vhodné, když účelem 

tohoto ustanovení je, aby informace na nosiči obsaženém 

mohly být využívány po dobu přiměřenou účelu těchto 

informací. 

Neakceptováno 

Jedná se o definici ze směrnice a toto  spojení je také běžně 

užívané v předpisech týkajících se finančního trhu. 

V Praze 6. října 2018 

Vypracoval: Mgr. Irena Kubátová Podpis: 
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