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N á v r h  

ZÁKON 

ze dne ... 2020 

o panevropském osobním penzijním produktu a o změně některých souvisejících zákonů 

(zákon o panevropském osobním penzijním produktu) 

 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

ČÁST PRVNÍ 

 PANEVROPSKÝ OSOBNÍ PENZIJNÍ PRODUKT 

§ 1 

Předmět úpravy 

Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie upravující 

panevropský osobní penzijní produkt1) působnost České národní banky v oblasti 

panevropského osobního penzijního produktu a některá práva a povinnosti poskytovatelů, 

distributorů a účastníků panevropského osobního penzijního produktu. 

CELEX: 32019R1238 

§ 2 

Příslušný orgán a dohled 

(1) Příslušným orgánem vykonávajícím dohled nad dodržováním povinností stanovených 

tímto zákonem nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím panevropský 

osobní penzijní produkt1) je Česká národní banka. 

(2) Česká národní banka uveřejní způsobem umožnujícím dálkový přístup aktualizovaný 

seznam  

a) poskytovatelů panevropského osobního penzijního produktu, jimž vydala rozhodnutí  

o registraci panevropského osobního penzijního produktu, 

b) poskytovatelů panevropského osobního penzijního produktu se sídlem v jiném členském 

státě Evropské unie nebo jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském 

prostoru, kteří jsou oprávněni poskytovat panevropský osobní penzijní produkt v České 

republice. 

CELEX: 32019R1238 

                                                 
1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1238 ze dne 20. června 2019 o panevropském osobním 

penzijním produktu (PEPP). 
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§ 3 

Informační povinnost 

(1) Poskytovatel panevropského osobního penzijního produktu a distributor 

panevropského osobního penzijního produktu poskytují České národní bance informace 

potřebné pro výkon dohledu. 

(2) Rozsah, formu, lhůty a způsob pravidelného poskytování informací v návaznosti na 

přímo použitelný předpis Evropské unie upravující panevropský osobní penzijní produkt1) 

stanoví Česká národní banka vyhláškou. 

(3) Poskytovatel panevropského osobního penzijního produktu, distributor 

panevropského osobního penzijního produktu a jejich spolupracující osoba, zejména auditor  

a pojistný matematik, poskytnou České národní bance na její žádost další informace  

a vysvětlení potřebné pro výkon dohledu.  

CELEX: 32019R1238 

§ 4 

Odborná způsobilost 

Odborná způsobilost osob, které se přímo podílí na distribuci panevropského osobního 

penzijního produktu, se řídí ustanoveními zákonů upravujících podnikání na finančním trhu. 

CELEX: 32019R1238  

§ 5 

Informační povinnost při zrušení registrace nebo přeměně 

(1) Poskytovatel panevropského osobního penzijního produktu v případě zrušení 

registrace panevropského osobního penzijního produktu poskytne účastníkům panevropského 

osobního penzijního produktu bez zbytečného odkladu písemné informace o možnostech 

dalšího nakládání s jejich prostředky. 

(2) Poskytovatel panevropského osobního penzijního produktu v případě své přeměny 

poskytne účastníkům panevropského osobního penzijního produktu bez zbytečného odkladu 

písemné informace o možnostech dalšího nakládání s jejich prostředky. 

(3) Informace poskytnuté účastníkům panevropského osobního penzijního produktu 

podle odstavce 1 nebo 2 poskytovatel panevropského osobního penzijního produktu poskytne 

bez zbytečného odkladu České národní bance. 

§ 6 

Změna poskytovatele panevropského osobního penzijního produktu  

(1) Právní jednání, jímž účastník panevropského osobního penzijního produktu uplatňuje 

právo na změnu poskytovatele panevropského osobního penzijního produktu, vyžaduje 

písemnou formu. 

(2) Přijímající poskytovatel panevropského osobního penzijního produktu bez 

zbytečného odkladu poskytne účastníkovi panevropského osobního penzijního produktu kopii 

právního jednání podle odstavce 1 opatřenou potvrzením o jeho dojití. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBTGK390I)



 - 3 - 

CELEX: 32019R1238  

§ 7 

Opatření k nápravě 

(1) Jestliže činnost poskytovatele panevropského osobního penzijního produktu nebo 

distributora panevropského osobního penzijního produktu není v souladu s tímto zákonem 

nebo s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím panevropský osobní penzijní 

produkt1), může mu Česká národní banka podle povahy a závažnosti zjištěného nedostatku 

uložit opatření k nápravě, spočívající v povinnosti ve stanovené lhůtě 

a) odstranit zjištěný nedostatek nebo 

b) vyměnit člena řídícího nebo kontrolního orgánu nebo jinou osobu ve vedoucí funkci. 

(2) Poskytovatel panevropského osobního penzijního produktu a distributor 

panevropského osobního penzijního produktu, kterému Česká národní banka uložila opatření 

k nápravě podle odstavce 1, informuje Českou národní banku bez zbytečného odkladu 

o způsobu odstranění nedostatku. 

CELEX: 32019R1238 

Přestupky spočívající v porušení přímo použitelného předpisu Evropské unie 

§ 8 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 

a) uvede nesprávný údaj nebo zatají některou skutečnost v žádosti o registraci 

panevropského osobního penzijního produktu, nebo 

b) poruší zákaz podle čl. 9 nařízení (EU) 2019/1238. 

(2) Poskytovatel panevropského osobního penzijního produktu se dopustí přestupku tím, 

že nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů podle čl. 7 odst. 3, čl. 18 až 

48, čl. 50 a čl. 52 až 56 nařízení (EU) 2019/1238. 

(3) Distributor panevropského osobního penzijního produktu se dopustí přestupku tím, že 

nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů podle čl. 7 odst. 3, čl. 18 až 48, 

čl. 50 a čl. 52 až 56 nařízení (EU) 2019/1238. 

(4) Depozitář panevropského osobního penzijního produktu se dopustí přestupku tím, že 

nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů podle čl. 48 nařízení (EU) 

2019/1238. 

(5) Poskytovatel panevropského osobního penzijního produktu se dopustí přestupku tím, 

že nesplní některou z povinností podle čl. 59 nařízení (EU) 2019/1238. 
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§ 9 

(1) Za přestupek právnické osoby podle § 8 odst. 1, 2 nebo 4 lze uložit pokutu do  

a) 129 430 000 Kč,  

b) výše 10 % celkového ročního obratu této právnické osoby podle její nejnovější dostupné 

účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky v případě jejího povinného 

sestavování, přesahuje-li tato částka částku stanovenou v písmeni a), nebo 

c) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním přestupku, je-li možné 

výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li tato částka částky stanovené 

v písmenech a) a b). 

(2) Za přestupek podnikající fyzické osoby podle § 8 odst. 1 nebo 2 lze uložit pokutu do  

a) 18 120 000 Kč, nebo 

b) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním přestupku, je-li možné 

výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li tato částka částku stanovenou 

v písmenu a). 

(3) Za přestupek právnické nebo podnikající fyzické osoby podle § 8 odst. 3 nebo 5 lze 

uložit pokutu do 10 000 000 Kč. 

CELEX: 32019R1238 

§ 10 

Ostatní přestupky 

(1) Poskytovatel panevropského osobního penzijního produktu se dopustí přestupku tím, 

že v rozporu s § 5 neposkytne v případě zrušení registrace nebo v případě své přeměny 

účastníkům panevropského osobního penzijního produktu bez zbytečného odkladu písemné 

informace o možnostech dalšího nakládání s jejich prostředky nebo bez zbytečného odkladu 

neposkytne tyto informace České národní bance.  

(2) Přijímající poskytovatel panevropského osobního penzijního produktu se dopustí 

přestupku tím, že v rozporu s § 6 odst. 2 bez zbytečného odkladu neposkytne účastníkovi 

panevropského osobního penzijního produktu kopii právního jednání, jímž účastník 

panevropského osobního penzijního produktu uplatňuje právo na změnu poskytovatele 

panevropského osobního penzijního produktu, opatřenou potvrzením o jeho dojití. 

(3) Poskytovatel panevropského osobního penzijního produktu nebo distributor 

panevropského osobního penzijního produktu se dopustí přestupku tím, že  

a) nesplní uložené opatření k nápravě podle § 7 odst. 1 písm. a) nebo b), nebo  

b) nesplní informační povinnost podle § 7 odst. 2. 

(4) Za přestupek lze uložit pokutu do 

a) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2, 

b) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 nebo odstavce 3 písm. b), 

c) 20 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3 písm. a).  
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CELEX: 32019R1238 

§ 11 

Společné ustanovení k přestupkům 

Přestupky podle tohoto zákona projednává Česká národní banka. 

§ 12 

Uveřejnění rozhodnutí  

(1) Česká národní banka bez zbytečného odkladu uveřejní pravomocné rozhodnutí  

o správním trestu nebo o opatření k nápravě, které vydala podle tohoto zákona, včetně 

informace o tom, že proti tomuto rozhodnutí byla podána žaloba podle zákona upravujícího 

správní soudnictví, a rozhodnutí o této žalobě.  

(2) Česká národní banka uveřejní rozhodnutí o správním trestu nebo o opatření k nápravě 

podle odstavce 1 bez uvedení identifikačních údajů o osobě uznané vinnou přestupkem nebo  

o osobě, které bylo uloženo opatření k nápravě, jestliže by uveřejnění těchto údajů 

a) ohrozilo stabilitu finančního trhu,  

b) ohrozilo probíhající trestní řízení, nebo 

c) způsobilo této osobě nepřiměřenou újmu. 

(3) Rozhodnutí o správním trestu nebo o opatření k nápravě podle odstavce 1 musí být 

uveřejněno nejméně po dobu 5 let. Osobní údaje osoby uznané vinnou přestupkem nebo 

osoby, které bylo uloženo opatření k nápravě, se uveřejní jen na nezbytně nutnou dobu podle 

přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ochranu osobních údajů2) a zákona 

upravujícího zpracování osobních údajů.  

CELEX: 32019R1238 

ČÁST DRUHÁ 

Změna zákona o bankách 

§ 13 

Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 292/1993 

Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 61/1996 

Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 16/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona 

č. 165/1998 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 319/2001 Sb., 

zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 439/2004 

Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona 

č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona 

č. 189/2006 Sb., zákona č. 443/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod 

č. 37/2007 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., 

zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 433/2008 

Sb., zákona č. 215/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona 

                                                 
2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 

souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 

(obecné nařízení o ochraně osobních údajů).  
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č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 287/2009 Sb., zákona č. 156/2010 Sb., 

zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 41/2011 Sb., zákona č. 73/2011 

Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona 

č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., 

zákona č. 254/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 227/2013 Sb., zákona č. 241/2013 

Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 135/2014 Sb., zákona č. 219/2015 Sb., zákona 

č. 220/2015 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona č. 301/2016 Sb., 

zákona č. 302/2016 Sb., zákona č. 368/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 204/2017 

Sb., zákona č. 371/2017 Sb., zákona č. 39/2020 Sb., zákona č. 49/2020 Sb., zákona 

č. 119/2020 Sb., zákona č. 238/2020 Sb., zákona č. 338/2020 Sb. a zákona č. .../2020 Sb., se 

mění takto: 

1. V § 8b odst. 1 písm. e) se slovo „a“ zrušuje. 

2. V § 8b se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno g), 

které zní: 

„g) zajišťování důvěryhodnosti a odborné způsobilosti osob, pomocí kterých vykonává 

činnost, a to v rozsahu nezbytném pro plnění jim přidělených úkolů.“. 

ČÁST TŘETÍ 

Změna zákona o spořitelních a úvěrních družstvech 

§ 14 

Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím 

souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve 

znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 406/2001 Sb., zákona 

č. 212/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., 

zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., 

zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 254/2008 

Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona 

č. 156/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 41/2011 Sb., 

zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 458/2011 

Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 254/2012 Sb., zákona 

č. 227/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 135/2014 Sb., 

zákona č. 333/2014 Sb., zákona č. 219/2015 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 258/2016 

Sb., zákona č. 301/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 204/2017 Sb., zákona 

č. 371/2017 Sb., zákona č. 238/2020 Sb., zákona č. 338/2020 Sb. a zákona č. …/2020 Sb., se 

mění takto: 
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1. V § 7a odst. 1 písm. e) se slovo „a“ zrušuje.  

2. V § 7a se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno g), 

které zní: 

„g) zajišťování důvěryhodnosti a odborné způsobilosti osob, pomocí kterých vykonává 

činnost, a to v rozsahu nezbytném pro plnění jim přidělených úkolů.“. 

ČÁST ČTVRTÁ 

Změna zákona o finančním arbitrovi 

§ 15 

Zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění zákona č. 558/2004 Sb., zákona 

č. 57/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., 

zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 278/2013 Sb., zákona č. 336/2014 

Sb., zákona č. 378/2015 Sb., zákona č. 452/2016 Sb., zákona č. 171/2018 Sb. a zákona 

č. .../2020 Sb., se mění takto: 

1. V § 1 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které zní: 

„l) osobou, která poskytuje nebo distribuuje panevropský osobní penzijní produkt, při 

poskytování nebo distribuci panevropského osobního penzijního produktu.“. 

CELEX: 32019R1238 

2. V § 3 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které zní: 

„l)  osoba, která poskytuje nebo distribuuje panevropský osobní penzijní produkt.“. 

CELEX: 32019R1238  

ČÁST PÁTÁ 

Změna zákona o správních poplatcích 

§ 16 

V  položce 65 bodě 3 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění 

zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 204/2017 Sb., zákona č. 371/2017 Sb. a zákona  

č. 171/2018 Sb., se doplňuje písmeno c), které zní: 

 

„c) panevropského osobního penzijního produktu       

         Kč 10 000“. 
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ČÁST ŠESTÁ 

ÚČINNOST 

§ 17 

(1) Tento zákon nabývá účinnosti dnem, kdy nabývá účinnosti přímo použitelný předpis 

Evropské unie upravující panevropský osobní penzijní produkt1). 

(2) Ministerstvo financí vyhlásí ve Sbírce zákonů sdělením údaj o dni, kdy nabývá 

účinnosti přímo použitelný předpis Evropské unie upravující panevropský osobní penzijní 

produkt1). 

CELEX: 32019R1238 
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