
VII. 

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU S PŘEDPISY EU 

Navrhovaný právní předpis Odpovídající předpis EU 

zákon č………… Sb., o panevropském osobním penzijním produktu a 

o změně některých souvisejících zákonů 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1238 ze dne  

20. června 2019 o panevropském osobním penzijním produktu (PEPP) 

Ustanovení 

(část, §, 

odst., písm., 

apod.) 

Obsah Celex č. 

Ustanovení 

(čl., odst., 

písm., bod, 

apod.) 

Obsah 

§1 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. 

32019R123

8 

Čl. 1 Toto nařízení stanoví jednotná pravidla 

pro registraci, vytváření a distribuci 

osobních penzijních produktů, které jsou 

v Unii distribuovány pod označením 

„panevropský osobní penzijní produkt“ 

nebo „PEPP“, a pro dohled nad těmito 

produkty. 

§2 odst. 1 (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. 

32019R123

8 

Čl. 2 bod 18 Pro účely tohoto nařízení se rozumí:  

18) „příslušnými orgány“ vnitrostátní 

orgány určené členským státem pro 

dohled nad poskytovateli PEPP, 

popřípadě nad distributory PEPP, nebo 

pro výkon povinností stanovených  

v tomto nařízení; 

                                                 
1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1238 ze dne 20. června 2019 o panevropském osobním penzijním produktu (PEPP). 
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  32019R123

8 

Čl. 61 odst. 1 1. Příslušné orgány poskytovatele PEPP 

průběžně dohlíží na dodržování tohoto 

nařízení, a to v souladu s příslušným 

odvětvovým režimem dohledu  

a normami. Jsou rovněž odpovědné za 

dohled nad dodržováním dalších 

povinností stanovených ve statutu nebo 

zakládacích dokumentech poskytovatele 

PEPP a nad přiměřeností jeho opatření  

a organizace vůči úkolům, které mají být 

splněny při poskytování PEPP. 

§ 3 odst. 1 (1) Poskytovatel panevropského osobního penzijního 

produktu a distributor panevropského osobního 

penzijního produktu poskytují České národní bance 

informace potřebné pro výkon dohledu. 

32019R123

8 

Čl. 40 odst. 1 1. Poskytovatelé PEPP svým příslušným 

orgánům předloží kromě informací 

poskytovaných v souladu s příslušnými 

odvětvovými právními předpisy 

informace nezbytné pro účely dohledu. 

Tyto dodatečné informace zahrnují  

v příslušných případech informace 

nezbytné pro to, aby mohly být v rámci 

procesu kontroly orgánem dohledu 

prováděny tyto činnosti: 

a) posouzení systému správy a řízení 

uplatňovaného poskytovateli PEPP, 

činnosti, kterou provádějí, zásad 

oceňování používaných pro účely 

solventnosti, rizik, jimž čelí, a systémů 

řízení rizik, jejich kapitálové struktury, 

potřeb a řízení; 

b) přijímání vhodných rozhodnutí 

vyplývajících z výkonu jejich práv  

a povinností dohledu. 

§ 3 odst. 2 (2) Rozsah, formu, lhůty a způsob pravidelného 32019R123 Čl. 40 odst. 2 2. Příslušné orgány mají kromě 
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poskytování informací v návaznosti na přímo 

použitelný předpis Evropské unie upravující 

panevropský osobní penzijní produkt1) stanoví Česká 

národní banka vyhláškou. 

8 písm. a) pravomocí, které jim jsou svěřeny podle 

vnitrostátního práva, tyto pravomoci: 

a) určit povahu, rozsah a formát informací 

uvedených v odstavci 1, jejichž 

předložení požadují od poskytovatelů 

PEPP v předem stanovených odstupech, 

nastanou-li předem stanovené události, 

nebo během šetření týkajících se situace 

poskytovatele PEPP; 

§ 3 odst. 3 (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. 

32019R123

8 

Čl. 40 odst. 1 1. Poskytovatelé PEPP svým příslušným 

orgánům předloží kromě informací 

poskytovaných v souladu s příslušnými 

odvětvovými právními předpisy 

informace nezbytné pro účely dohledu. 

Tyto dodatečné informace zahrnují  

v příslušných případech informace 

nezbytné pro to, aby mohly být v rámci 

procesu kontroly orgánem dohledu 

prováděny tyto činnosti: 

a) posouzení systému správy a řízení 

uplatňovaného poskytovateli PEPP, 

činnosti, kterou provádějí, zásad 

oceňování používaných pro účely 

solventnosti, rizik, jimž čelí, a systémů 

řízení rizik, jejich kapitálové struktury, 

potřeb a řízení; 

b) přijímání vhodných rozhodnutí 

vyplývajících z výkonu jejich práv  

a povinností dohledu. 

§ 4 Odborná způsobilost osob, které se přímo podílí na 

distribuci panevropského osobního penzijního 

produktu, se řídí ustanoveními zákonů upravujících 

32019R123

8 

Čl. 34 odst. 6 

 

6. Aniž je dotčeno přísnější uplatňování 

odvětvových právních předpisů, 

poskytovatelé PEPP a distributoři PEPP 
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podnikání na finančním trhu. zajistí a na žádost příslušných orgánů 

prokážou, že fyzické osoby poskytující 

poradenství týkající se produktů PEPP 

mají znalosti a schopnosti nezbytné pro 

to, aby mohly plnit své povinnosti podle 

tohoto nařízení. Členské státy zveřejní 

kritéria, která se pro hodnocení těchto 

znalostí a schopností použijí. 

§ 6 odst. 1 (1) Právní jednání, jímž účastník panevropského 

osobního penzijního produktu uplatňuje právo na 

změnu poskytovatele panevropského osobního 

penzijního produktu, vyžaduje písemnou formu. 

32019R123

8 

Čl. 53 odst. 2 2. Žádost účastníka PEPP je napsána  

v úředním jazyce členského státu, v němž 

je služba změny poskytovatele 

zahajována, nebo v jakémkoli jiném 

jazyce, na němž se strany dohodnou.  

V žádosti účastník PEPP: 

a) poskytne zvláštní souhlas s tím, aby 

převádějící poskytovatel PEPP provedl 

každý z úkolů uvedených v odstavci 4,  

a poskytne zvláštní souhlas s tím, aby 

přijímající poskytovatel PEPP provedl 

každý z úkolů uvedených v odstavci 5; 

b) po dohodě s přijímajícím 

poskytovatelem PEPP určí datum, od 

něhož mají být platby prováděny na účet 

PEPP otevřený u přijímajícího 

poskytovatele PEPP. 

Toto datum není dřívější než dva týdny 

ode dne, kdy přijímající poskytovatel 

PEPP obdrží dokumenty převedené podle 

odstavce 4 od převádějícího 

poskytovatele PEPP. 

Členské státy mohou vyžadovat, aby 

žádost od účastníka PEPP byla písemná 
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a aby byla kopie přijaté žádosti 

poskytnuta účastníkovi PEPP. 

§ 6 odst. 2 (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. 

32019R123

8 

Čl. 53 odst. 2 2. Žádost účastníka PEPP je napsána  

v úředním jazyce členského státu, v němž 

je služba změny poskytovatele 

zahajována, nebo v jakémkoli jiném 

jazyce, na němž se strany dohodnou.  

V žádosti účastník PEPP: 

a) poskytne zvláštní souhlas s tím, aby 

převádějící poskytovatel PEPP provedl 

každý z úkolů uvedených v odstavci 4,  

a poskytne zvláštní souhlas s tím, aby 

přijímající poskytovatel PEPP provedl 

každý z úkolů uvedených v odstavci 5; 

b) po dohodě s přijímajícím 

poskytovatelem PEPP určí datum, od 

něhož mají být platby prováděny na účet 

PEPP otevřený u přijímajícího 

poskytovatele PEPP. 

Toto datum není dřívější než dva týdny 

ode dne, kdy přijímající poskytovatel 

PEPP obdrží dokumenty převedené podle 

odstavce 4 od převádějícího 

poskytovatele PEPP. 

Členské státy mohou vyžadovat, aby 

žádost od účastníka PEPP byla písemná 

a aby byla kopie přijaté žádosti 

poskytnuta účastníkovi PEPP. 

§ 7 odst. 1 
(1) Jestliže činnost poskytovatele panevropského 

osobního penzijního produktu nebo distributora 

panevropského osobního penzijního produktu není  

32019R123

8 

Čl. 67 odst. 3 

písm. b), c) 

3. Členské státy v souladu s vnitrostátním 

právem zajistí, že příslušné orgány mají 

pravomoc uložit alespoň tyto správní 

sankce a jiná opatření ve vztahu  
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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. 

 

k situacím uvedeným v odstavci 2 tohoto 

článku: 

b) příkaz, aby fyzická nebo právnická 

osoba upustila od daného chování  

a vyvarovala se jeho opakování; 

c) dočasný zákaz výkonu vedoucích 

funkcí ve finančních podnicích pro 

kteréhokoli člena řídícího, kontrolního 

nebo správního orgánu finančního 

podniku nebo kteroukoli jinou fyzickou 

osobu, která byla shledána odpovědnou; 

§ 8 odst. 1 (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. 

32019R123

8 

Čl. 67 odst. 2 

písm. a), b) 
2. Správní sankce a jiná opatření 

stanovené v odstavci 3 tohoto článku se 

použijí alespoň pro situace, kdy: 

a) finanční podnik uvedený v čl. 6 odst. 1 

obdržel registraci PEPP na základě 

nepravdivých nebo zavádějících 

prohlášení nebo jinými nedovolenými 

prostředky, které jsou v rozporu s články 

6 a 7; 

b) finanční podnik uvedený v čl. 6 odst. 1 

poskytuje, respektive distribuuje produkty 

nesoucí označení „panevropský osobní 

penzijní produkt“ nebo „PEPP“ bez 

požadované registrace; 

 

§ 8 odst. 2 (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. 

32019R123

8 

Čl. 67 odst. 2 

písm. c) 

2. Správní sankce a jiná opatření 

stanovené v odstavci 3 tohoto článku se 

použijí alespoň pro situace, kdy: 

c) poskytovatel PEPP neposkytl službu 

přenositelnosti v rozporu s článkem 18 
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nebo 19 nebo informace o uvedené 

službě požadované podle článků 20 a 21, 

nebo nesplnil požadavky a povinnosti 

stanovené v kapitolách IV a V,  

v článcích 48 a 50 a v kapitole VII 

§ 8 odst. 3 (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. 

32019R123

8 

Čl. 67 odst. 1 1. Aniž jsou dotčeny pravomoci dohledu 

příslušných orgánů a právo členských 

států stanovit a ukládat trestní sankce, 

stanoví členské státy pravidla pro 

ukládání přiměřených správních sankcí  

a jiných opatření použitelných  

v případech porušení tohoto nařízení  

a přijmou veškerá opatření nezbytná  

k jejich uplatňování. Stanovené správní 

sankce a jiná opatření musí být účinné, 

přiměřené a odrazující. 

§ 8 odst. 4 (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. 

32019R123

8 

Čl. 67 odst. 2 

písm. d) 
2. Správní sankce a jiná opatření 

stanovené v odstavci 3 tohoto článku se 

použijí alespoň pro situace, kdy: 

d) depozitář nesplnil své povinnosti  

v oblasti dohledu podle článku 48. 

§ 9 odst. 1 (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 

32019R123

8 

Čl. 67 odst. 3 

písm. d), e)  

3. Členské státy v souladu s vnitrostátním 

právem zajistí, že příslušné orgány mají 

pravomoc uložit alespoň tyto správní 

sankce a jiná opatření ve vztahu  

k situacím uvedeným v odstavci 2 tohoto 

článku: 

d) v případě právnické osoby maximální 

správní pokuta ve výši nejméně 5 000 000 

EUR nebo v členských státech, jejichž 

měnou není euro, v odpovídající hodnotě 

ve vnitrostátní měně ke dni 14. srpna 
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získaného spácháním přestupku, je-li možné výši 

neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li 

tato částka částky stanovené v písmenech a) a b). 

2019; 

e) v případě právnické osoby může 

maximální správní pokuta uvedená  

v písmeni d) dosahovat až 10 % 

celkového ročního obratu podle 

nejnovější dostupné účetní závěrky 

schválené řídícím, kontrolním nebo 

správním orgánem; je-li právnická osoba 

mateřským podnikem nebo dceřiným 

podnikem mateřského podniku, který je 

povinen sestavovat konsolidovanou účetní 

závěrku podle směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2013/34/EU, je 

příslušným celkovým ročním obratem 

celkový roční obrat nebo odpovídající 

druh příjmů v souladu s příslušnými 

účetními legislativními akty podle 

nejnovější dostupné konsolidované účetní 

závěrky schválené řídícím, kontrolním 

nebo správním orgánem vrcholného 

mateřského podniku; 

 

  32019R123

8 

Čl. 67 odst. 3 

písm. g 

3. Členské státy v souladu s vnitrostátním 

právem zajistí, že příslušné orgány mají 

pravomoc uložit alespoň tyto správní 

sankce a jiná opatření ve vztahu  

k situacím uvedeným v odstavci 2 tohoto 

článku: 

g) maximální správní pokuta ve výši 

nejméně dvojnásobku hodnoty výhody, 

která byla porušením předpisů získána, 

pokud lze tuto výhodu stanovit, a to  
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i v případě, že tato částka převyšuje 

maximální částky v písmenech d), e) nebo 

f). 

§ 9 odst. 2 (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). 

32019R123

8 

Čl. 67 odst. 3 

písm. f), g) 

3. Členské státy v souladu s vnitrostátním 

právem zajistí, že příslušné orgány mají 

pravomoc uložit alespoň tyto správní 

sankce a jiná opatření ve vztahu  

k situacím uvedeným v odstavci 2 tohoto 

článku: 

f) v případě fyzické osoby maximální 

správní pokuta ve výši nejméně 700 000 

EUR nebo v členských státech, jejichž 

měnou není euro, v odpovídající hodnotě 

ve vnitrostátní měně ke dni 14. srpna 

2019; 

g) maximální správní pokuta ve výši 

nejméně dvojnásobku hodnoty výhody, 

která byla porušením předpisů získána, 

pokud lze tuto výhodu stanovit, a to  

i v případě, že tato částka převyšuje 

maximální částky v písmenech d), e) 

nebo f). 

§ 9 odst. 3 (3) Za přestupek právnické nebo podnikající fyzické 

osoby podle § 8 odst. 3 nebo 5 lze uložit pokutu do 

10 000 000 Kč. 

32019R123

8 

Čl. 67 odst. 1  1. Aniž jsou dotčeny pravomoci dohledu 

příslušných orgánů a právo členských 

států stanovit a ukládat trestní sankce, 

stanoví členské státy pravidla pro 

ukládání přiměřených správních sankcí  

a jiných opatření použitelných  

v případech porušení tohoto nařízení  

a přijmou veškerá opatření nezbytná  

k jejich uplatňování. Stanovené správní 

sankce a jiná opatření musí být účinné, 
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přiměřené a odrazující. 

§ 10 odst. 2 (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. 

32019R123

8 

Čl. 53 odst. 2 2. Žádost účastníka PEPP je napsána  

v úředním jazyce členského státu, v němž 

je služba změny poskytovatele 

zahajována, nebo v jakémkoli jiném 

jazyce, na němž se strany dohodnou.  

V žádosti účastník PEPP: 

a) poskytne zvláštní souhlas s tím, aby 

převádějící poskytovatel PEPP provedl 

každý z úkolů uvedených v odstavci 4,  

a poskytne zvláštní souhlas s tím, aby 

přijímající poskytovatel PEPP provedl 

každý z úkolů uvedených v odstavci 5; 

b) po dohodě s přijímajícím 

poskytovatelem PEPP určí datum, od 

něhož mají být platby prováděny na účet 

PEPP otevřený u přijímajícího 

poskytovatele PEPP. 

Toto datum není dřívější než dva týdny 

ode dne, kdy přijímající poskytovatel 

PEPP obdrží dokumenty převedené podle 

odstavce 4 od převádějícího 

poskytovatele PEPP. 

Členské státy mohou vyžadovat, aby 

žádost od účastníka PEPP byla písemná 

a aby byla kopie přijaté žádosti 

poskytnuta účastníkovi PEPP. 

§ 12 odst. 1 (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 

32019R123

8 

Čl. 69 odst. 1 

 

 

 

 

1. Příslušné orgány bez zbytečného 

odkladu na svých oficiálních webových 

stránkách zveřejní jakékoliv rozhodnutí 

o uložení správní sankce nebo jiného 

opatření za porušení tohoto nařízení, a to 
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upravujícího správní soudnictví, a rozhodnutí o této 

žalobě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

poté, co byl adresát správní sankce nebo 

jiného opatření o tomto rozhodnutí 

informován. 

  32019R123

8 

Čl. 69 odst. 2 

 

2. Zveřejnění uvedené v odstavci 1 

zahrnuje informace o druhu a povaze 

porušení, totožnosti odpovědných osob  

a uložených správních sankcích nebo 

jiných opatřeních. 

§ 12 odst. 2 (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. 

32019R123

8 

Čl. 69 odst. 3 3. Pokud mají příslušné orgány na základě 

individuálního posouzení za to, že by 

zveřejnění totožnosti v případě 

právnických osob nebo totožnosti  

a osobních údajů v případě fyzických 

osob bylo nepřiměřené, nebo pokud mají 

příslušné orgány za to, že by zveřejnění 

ohrozilo stabilitu finančních trhů nebo 

probíhající vyšetřování, příslušné orgány 

učiní jedno z následujících opatření: 

a) zveřejnění rozhodnutí o uložení správní 

sankce nebo jiného opatření odloží, dokud 

důvody pro nezveřejnění nepominou; 

nebo 

b) rozhodnutí o uložení správní sankce 

nebo jiného opatření zveřejní, přičemž po 

přiměřenou dobu vynechají totožnost  

a osobní údaje adresáta, pokud se 

předpokládá, že během této doby důvody 
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pro anonymní zveřejnění pominou,  

a pokud takové anonymní zveřejnění 

zajistí skutečnou ochranu dotčených 

osobních údajů, nebo 

c) rozhodnutí o uložení správní sankce 

nebo jiného opatření nezveřejní vůbec, 

pokud se má za to, že možnosti uvedené  

v písmenech a) a b) dostatečně 

nezajišťují: 

i) že nebude ohrožena stabilita finančních 

trhů; 

ii) přiměřenost zveřejnění takových 

rozhodnutí s ohledem na opatření 

považovaná za méně významná. 

§ 12 odst. 3 (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. 

32019R123

8 

Čl. 69 odst. 5 5. Příslušné orgány zajistí, aby jakékoli 

zveřejnění podle odstavců 1 až 4 zůstalo 

na jejich oficiálních webových stránkách 

po dobu nejméně pěti let od zveřejnění. 

Osobní údaje, jež taková zveřejněná 

informace obsahuje, jsou na oficiálních 

webových stránkách příslušných orgánů 

uchovávány pouze po nezbytnou dobu  

v souladu s použitelnými předpisy  

o ochraně údajů. 

§ 17 odst. 1 (1) Tento zákon nabývá účinnosti dnem, kdy nabývá 

účinnosti přímo použitelný předpis Evropské unie 

upravující panevropský osobní penzijní produkt1). 

32019R123

8 

Čl. 74 Toto nařízení vstupuje v platnost 

dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním 

věstníku Evropské unie.  

 

                                                 
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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Toto nařízení se použije 12 měsíců po 

zveřejnění aktů v přenesené pravomoci 

uvedených v čl. 28 odst. 5, čl. 30 odst. 2, 

čl. 33 odst. 3, čl. 36 odst. 2, čl. 37 odst. 2, 

čl. 45 odst. 3 a čl. 46 odst. 3 v Úředním 

věstníku Evropské unie.  

 

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu 

a přímo použitelné ve všech členských 

státech. 

 

V Bruselu dne 20. června 2019. 

 

Navrhovaný právní předpis Odpovídající předpis EU 

novela zákona č. 229/2002 Sb.., o finančním arbitrovi, ve znění 

pozdějších předpisů 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1238 ze dne 20. 

června 2019 o panevropském osobním penzijním produktu (PEPP) 

Ustanovení 

(část, §, 

odst., písm., 

apod.) 

Obsah Celex č. 

Ustanovení 

(čl., odst., 

písm., bod, 

apod.) 

Obsah 

§ 1 odst. 1 

písm. l 
(1) K rozhodování sporu spadajícího jinak do 

pravomoci českých soudů je příslušný též finanční 

arbitr (dále jen „arbitr“), jedná-li se o spor mezi 

spotřebitelem a 

l) osobou, která poskytuje nebo distribuuje 

panevropský osobní penzijní produkt, při 

poskytování nebo distribuci panevropského osobního 

penzijního produktu. 

32019R123

8 

čl. 51 odst. 1 1.   V souladu se směrnicí Evropského 

parlamentu a Rady 2013/11/EU se 

zavedou odpovídající, nezávislé, 

nestranné, transparentní a účinné postupy 

alternativního řešení sporů mezi 

zákazníky PEPP a poskytovateli PEPP či 

distributory PEPP týkajících se práv  

a povinností vyplývajících z tohoto 

nařízení a případně se využijí stávající 
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příslušné subjekty. Tyto postupy 

alternativního řešení sporů se použijí  

a pravomoci subjektů alternativního 

řešení sporů se účinně rozšíří na 

poskytovatele PEPP nebo distributory 

PEPP, ve vztahu k nimž byly postupy 

zahájeny. 

§ 3 odst. 1 

písm. l 
(1) Institucí se pro účely tohoto zákona rozumí 

l) osoba, která poskytuje nebo distribuuje 

panevropský osobní penzijní produkt. 

32019R123

8 

čl. 51 odst. 1 1.   V souladu se směrnicí Evropského 

parlamentu a Rady 2013/11/EU se 

zavedou odpovídající, nezávislé, 

nestranné, transparentní a účinné 

postupy alternativního řešení sporů mezi 

zákazníky PEPP a poskytovateli PEPP či 

distributory PEPP týkajících se práv  

a povinností vyplývajících z tohoto 

nařízení a případně se využijí stávající 

příslušné subjekty. Tyto postupy 

alternativního řešení sporů se použijí  

a pravomoci subjektů alternativního 

řešení sporů se účinně rozšíří na 

poskytovatele PEPP nebo distributory 

PEPP, ve vztahu k nimž byly postupy 

zahájeny. 

 

 

Číslo předpisu EU (kód celex) Název předpisu EU 
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32019R1238 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2019/1238 ze dne 20. června 2019  

o panevropském osobním penzijním produktu 

(PEPP) 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBTGK3DRV)


