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DATUM: 26. 3. 2020 

  

Informace 

o nové úpravě distribuce doplňkového penzijního spoření 
 

Dne 24. 3. 2020 byl ve Sbírce zákonů uveřejněn zákon č. 119/2020 Sb., kterým se mění některé 

zákony v oblasti regulace podnikání na finančním trhu. Tím došlo, mimo jiné, k novele zákona č. 

256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPKT“) a 

zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„ZDPS“).  

 

Nová právní úprava odděluje oprávnění pro distribuci doplňkového penzijního spoření od 

oprávnění k poskytování investičních služeb podle ZPKT, na které bylo dosud vázáno. Podle 

přechodných ustanovení (část sedmá, čl. VIII návrhu zákona), dojde k následující změně 

oprávnění: 

 

 

Dosavadní oprávnění Nové oprávnění 

Investiční zprostředkovatelé nebo 

obchodníci s cennými papíry, kteří mají 

zaregistrovanou činnosti podle § 74 ZDPS  Samostatný zprostředkovatel podle ZDPS 

Banka, která má v povolení činnost podle 

§ 74 ZDPS 

Vázaný zástupce, který má v registru 

zapsanou činnost podle § 74 ZDPS  Vázaný zástupce podle ZDPS 

Vázaný zástupce penzijní společnosti 

 

Zápis do seznamu vázaných zástupců podle ZDPS bude probíhat opět prostřednictvím aplikace 

REGIS, kde byl za tímto účelem připraven nový formulář oznámení. Podrobnější informace a 

specifikace jsou dostupné na internetových stránkách ČNB: 

 

 Povolovací a schvalovací řízení – penzijní společnosti a fondy 

 

  

https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/vykon-dohledu/povolovaci-a-schvalovaci-rizeni/povolovaci-a-schvalovaci-rizeni-penzijni-spolecnosti-a-fondy/
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Pokud jde o oprávnění k činnosti vázaných zástupců podle ZPKT, dojde v této souvislosti rovněž k 

úpravě struktury oprávnění, které mají zapsány v seznamu, a současně ke změně formuláře 

oznámení v aplikaci REGIS. Podrobnější informace jsou dostupné na internetových stránkách 

ČNB: 

 

 Povolovací a schvalovací řízení – obchodníci s cennými papíry, investiční 

zprostředkovatelé  

 

Změna bude připravena k datu účinnosti novely. Tu novela předpokládá, pokud jde o část sedmou, 

k prvnímu dni kalendářního čtvrtletí následujícího po jeho vyhlášení, tzn. 1. 4. 2020. 

 

 

https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/vykon-dohledu/povolovaci-a-schvalovaci-rizeni/povolovaci-a-schvalovaci-rizeni-obchodnici-s-cennymi-papiry-investicni-zprostredkovatele/
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