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ODŮVODNĚNÍ 
 

Vyhlášky č. 58/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, 
schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti 
a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů poskytovaných pobočce 
zahraniční banky, ve znění vyhlášky č. 192/2011 Sb. 
 
A. OBECNÁ ČÁST 
 
a) Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (malá RIA) 
 
1. DŮVOD PŘEDLOŽENÍ 

Vyhláška je prováděcím předpisem k zákonu č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření a 
zákonu č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, které byly dne 28. prosince 2011 
vyhlášeny ve Sbírce zákonů. Tyto zákony obsahují zmocnění pro ČNB k vydání vyhlášky, 
která upravuje vzory tiskopisů žádostí a obsah jejich příloh. 
 
1.1 Název 

Vyhláška č. 58/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování 
osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob 
a o minimální výši finančních zdrojů poskytovaných pobočce zahraniční banky, ve znění 
vyhlášky č. 192/2011 Sb. (dále jen „vyhláška“). 
 
1.2 Identifikace problému, cílů, kterých má být dosaženo, a rizik spojených 

s nečinností 

Cílem vyhlášky je provedení zmocnění k vydání vzoru tiskopisů žádostí a obsahu jejich příloh 
podle zákona o doplňkovém penzijním spoření a zákona o důchodovém spoření. 

Stávající vyhláška č. 233/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je prováděcím právním 
předpisem k zákonu o bankách, zákonu o spořitelních a úvěrních družstvech, zákonu 
o podnikání na kapitálovém trhu a zákonu o kolektivním investování. Její struktura je 
nastavena tak, že k ní může být přidána i úprava podle zákona o doplňkovém penzijním 
spoření a podle zákona o důchodovém spoření. 
 
2. NÁVRH VARIANT ŘEŠENÍ 
 
2.1 Návrh možných řešení včetně varianty „nulové“ 

Nevydání podrobné právní úpravy by nenaplnilo účel zákona. Alternativním řešením by 
mohla být zákonná úprava, která se ovšem v případě podrobných požadavků na vzor tiskopisu 
žádosti a obsahu jeho příloh jeví jako nevhodná. 
 
2.2 Dotčené subjekty 

Dotčenými subjekty nové vyhlášky jsou právnické nebo fyzické osoby, které jsou žadateli 
o povolení k činnosti penzijní společnosti, o povolení k vytvoření účastnického nebo 
důchodového fondu, o schválení depozitáře a statutu účastnického a důchodového fondu, 
k registraci činnosti investičního zprostředkovatele související s distribucí účastnických 
a důchodových fondů, o zápis do seznamu vázaných zástupců, o předchozí souhlas k výkonu 
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funkce vedoucí osoby, o souhlas k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na regulované 
osobě, o registraci další podnikatelské činnosti a o povolení k přeměně, jakož i právnické 
nebo fyzické osoby, které jsou žadateli o změnu či výmaz. 

Počet subjektů, jichž se navrhovaná úprava v budoucnu dotkne, bude záviset na zájmu 
subjektů účastnit se na systému doplňkového penzijního spoření nebo na systému 
důchodového spoření.  

Z dosavadní praxe jsou pozitivní reakce na stávající úpravu žádostí podle vyhlášky 
č. 233/2009 Sb. Z tohoto důvodu a z důvodu sjednocování identických oblastí považujeme za 
vhodné oblast doplňkového penzijního spoření a důchodového spoření zahrnout do stávající 
vyhlášky č. 233/2009 Sb., která již upravuje oblast bank, družstevních záložen, kapitálového 
trhu a kolektivního investování. 

 
3. VYHODNOCENÍ NÁKLADŮ A PŘÍNOSŮ 
 
3.1 Identifikace nákladů a přínosů 

Vyhláška pouze rozpracovává požadavky zákona o doplňkovém penzijním spoření a zákona 
o důchodovém spoření stanovené pro oblast povolení a registrací a jako taková nemá dopad 
na podnikatelské prostředí. 

Očekávaným efektem úpravy povolovacích řízení v rámci jedné vyhlášky by mělo být rovněž 
snížení administrativní zátěže orgánu dohledu. Konečný dopad na rozpočet České národní 
banky by měl být minimální, vzhledem k tomu, že Česká národní banka bude činnosti 
vyplývající z této vyhlášky schopna zabezpečit v rámci stávajících kapacit. 

Vyhláška nemá dopady na státní rozpočet ani na ostatní veřejné rozpočty. 
 
3.2 Konzultace 

V souladu s Dohodou o spolupráci při přípravě návrhů vnitrostátních právních předpisů 
týkajících se finančního trhu a dalších předpisů, které se dotýkají působnosti dohody stran, 
byl návrh vyhlášky konzultován s Ministerstvem financí. Návrh vyhlášky byl dále 
konzultován s Asociací penzijních fondů (APF), Asociací finančních a investičních 
zprostředkovatelů (AFIZ) a Unií společností finančního zprostředkování a poradenství (USF). 

Návrh vyhlášky byl též projednán v rámci meziresortního připomínkového řízení. 
Doporučující formulační a legislativně technické připomínky byly většinou v textu vyhlášky 
zohledněny. Zásadní připomínky uplatnilo Ministerstvo financí a Úřad na ochranu osobních 
údajů. Vypořádání připomínek bylo s připomínkovými místy projednáno a odsouhlaseno 

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. 
 
4. NÁVRH ŘEŠENÍ 
 
4.1 Zhodnocení variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

Vzhledem k vyloučení tzv. nulové varianty a nevhodnosti úpravy formou zákona je 
předkládaný návrh v podobě novelizace stávající vyhlášky č. 233/2009 Sb. jediným 
legislativně vhodným řešením. 
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Navrhovaná varianta splňuje cíl České národní banky postupně sjednocovat identické oblasti 
tak, aby byla docílena větší transparentnost, snížena administrativní náročnost a urychleno 
správní řízení a současně zachována kvalita a účelnost postupů s ohledem na odlišné nároky 
na jednotlivé sektory. Česká národní banka musí být garantem jednotného způsobu 
prokazování zákonem stanovených kritérií a požadavků, pokud tomu nebrání sektorová 
specifika. 
 
4.2 Implementace a vynucování 

Implementace předkládaného návrhu nevyžaduje zásadní změny činnosti dotčených subjektů 
ani České národní banky při výkonu dohledu, předpokládá se snížení administrativní zátěže 
a posílení právní jistoty dotčených subjektů. 

Respektování právní úpravy je zajištěno podle povahy věci prostředky správní kontroly 
a dohledu, správního řízení a správního soudnictví. 

Předkládaný návrh neobsahuje řešení, která by představovala zvýšené riziko z hlediska 
proveditelnosti a vynutitelnosti. 
 
4.3 Přezkum účinnosti 

Účinnost vyhlášky bude prověřována průběžně v rámci správních řízení. Zjištěné nedostatky 
z praxe je možné řešit v rámci nové úpravy. 
 
4.4 Kontakty a prohlášení schválení hodnocení dopadů 

Česká národní banka 
Jarmila Štroblová 
Sekce regulace a mezinárodní spolupráce na finančním trhu  
Odbor regulace finančního trhu 
Tel.: + 420 224 412 074 
E-mail: jarmila.stroblova@cnb.cz 
 
b) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 
vyhláška navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání, s právem 
Evropské unie 

Navrhovaná právní úprava je vydávána na základě a v mezích zmocnění obsaženého v § 4 
odst. 1, § 5 odst. 5, § 20 odst. 4 a § 26g odst. 6 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění 
pozdějších předpisů, v § 2a odst. 1 a 5, § 2b odst. 4 a § 25f odst. 8 zákona 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 pozdějších předpisů, v § 139 odst. 2 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním 
investování, ve znění pozdějších předpisů, k provedení § 58 odst. 3, § 61 odst. 1, § 63 odst. 2, 
§ 64 odst. 2, § 64a odst. 2, § 65, § 66 odst. 3 a 8, § 67 odst. 2, § 68 odst. 2, § 71b odst. 4, § 72 
odst. 6, § 84a odst. 10, § 96 odst. 2, § 97a odst. 3, § 100b odst. 3 a § 100m odst. 3 zákona č. 
189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů, v § 199 odst. 2 
zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, 
k provedení § 7 odst. 2, § 10 odst. 4, § 10d odst. 4, § 19 odst. 2, § 20 odst. 2, § 28 odst. 3, § 30 
odst. 6, § 32c odst. 8, § 38 odst. 2, § 39 odst. 5, § 43 odst. 4, § 45 odst. 2, § 46 odst. 2, § 47 
odst. 1, § 90a odst. 3, § 103 odst. 3, § 104a odst. 1, § 106 odst. 2, § 107 odst. 2, § 155a odst. 2 
a § 198 odst. 3 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších 
předpisů, v § 170 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, k provedení § 33 
odst. 3, § 35 odst. 5, § 39 odst. 4, § 44 odst. 1, § 65 odst. 1, § 69 odst. 4, § 81, § 82 odst. 1, 
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§ 96 odst. 5, § 97 odst. 8 písm. c), § 109 odst. 6, § 111 odst. 2 a § 113 odst. 8 zákona č. 
427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření a v § 110 zákona č. 426/2011 Sb., 
o důchodovém spoření, k provedení § 26 odst. 5, § 45 odst. 8, § 58 odst. 6 a § 61 odst. 4 
zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření. 

Nová vyhláška není transpozičním předpisem evropského práva. 

B. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

K článku I: 

K bodu 1 

Předmětem vyhlášky č. 233/2009 Sb. je stanovení vzorů tiskopisů a obsah jejich příloh. 
Z důvodu přehlednosti pro subjekty, kterých se úprava dotýká, bylo v úvodu vyhlášky 
vymezeno, o jaké konkrétní žádosti se jedná. Novelou vyhlášky se tento výčet upravuje 
a rozšiřuje o žádosti podle zákona o doplňkovém penzijním spoření a zákona o důchodovém 
spoření. 

K bodu 2 

Vzhledem k tomu, že úzké propojení je vymezeno i v zákoně o doplňkovém penzijním 
spoření, doplňuje se v poznámce pod čarou č. 4 výčet o tento zákon. 

K bodu 3 

V § 2 písm. d) vyhlášky se doplňuje, že se jedná o členský stát Evropské unie nebo jiný stát 
tvořící Evropský hospodářský prostor. 
 
K bodu 4 

Vzhledem k tomu, že vedoucí osoba je vymezena i v zákoně o doplňkovém penzijním spoření 
a v zákoně o důchodovém spoření, doplňuje se výčet o tyto zákony. 

K bodu 5 

Zavádí se definice pojmu „členský stát“. 
 
K bodu 6 až 8 

Vstup do sektoru se doplňuje o žádost o povolení k činnosti penzijní společnosti podle zákona 
o doplňkovém penzijním spoření. 

K bodu 9 

V poznámce pod čarou č. 5 se doplňuje výčet jednotlivých sektorových zákonů k pojmu 
„údaje o osobě“ o příslušné ustanovení zákona o doplňkovém penzijním spoření a zákona 
o důchodovém spoření. 

K bodu 10 

V § 14a odst. 2 písm. b) bodu 2 se zrušuje požadavek na předložení pravidel hospodaření 
investiční společnosti,  neboť jde o požadavek, který je  již součástí pravidel obezřetného 
výkonu činnosti, a jedná se tedy o duplicitu.  
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K bodu 11 
V části druhé se za hlavu IV vkládá nová hlava V „Penzijní společnost“, která obsahuje 
úpravu žádosti a jejích příloh k povolení k činnosti penzijní společnosti. 

K bodu 12 až 14 

V rámci sjednocování identické úpravy byla oblast schvalování vedoucích osob a souhlas ke 
kvalifikované účasti na regulované právnické osobě nebo k ovládnutí regulované právnické 
osoby podle zákona o doplňkovém penzijním spoření začleněna k existujícím ustanovením 
vyhlášky č. 233/2009 Sb., která upravuje tuto oblast podle zákona o bankách, zákona 
o družstevních záložnách, zákona o podnikání na kapitálovém trhu a zákona o kolektivním 
investování. Na subjekty doplňkového penzijního spoření se tedy bude vztahovat stejná 
úprava schvalování vedoucí osoby a kvalifikované účasti stanovená ve stávající vyhlášce 
č. 233/2009 Sb. 

K bodu 15 až 17 

Z důvodu sjednocování podmínek napříč sektory se i na subjekty doplňkového penzijního 
spoření použijí ustanovení o přeměně podle stávající vyhlášky č. 233/2009 Sb. V nadpise § 21 
proto bylo doplněno zmocňovací ustanovení k přeměně penzijní společnosti, kterou lze 
uskutečnit pouze vnitrostátní fúzí sloučením. 

V § 21 odst. 2 písm. b) se upravuje nepřesnost ohledně identifikačního čísla osoby. 

V § 21 byl doplněn nový odstavec, který stanoví, že projekt přeměny je považován za projekt 
fúze penzijní společnosti, který obsahuje rovněž náležitosti podle § 65 odst. 2 zákona o 
doplňkovém penzijním spoření.  

K bodu 18 až 21 

Investiční zprostředkovatel může nově požádat o registraci činností spojených s distribucí 
účastnických a důchodových fondů podle zákona o doplňkovém penzijním spoření a zákona 
o důchodovém spoření. Zároveň však musí být v rámci registračního řízení prokázáno splnění 
podmínky odborné způsobilosti, kterou upravuje zákon o doplňkovém penzijním spoření. 

Podle § 84 odst. 1 zákona o doplňkovém penzijním spoření je investiční zprostředkovatel, 
který žádá o registraci činností spojených s distribucí účastnických a důchodových fondů, 
povinen prokázat odbornou způsobilost. Odbornou způsobilostí se rozumí získání 
všeobecných a odborných znalostí a dovedností nezbytných pro výkon činnosti, a to zejména 
znalosti v rozsahu odborného minima, znalosti penzijních produktů, schopnost řádně tyto 
produkty účastníkovi/zájemci vysvětlit, provést analýzu penzijních produktů a nabídnout 
účastníkovi/zájemci produkt, který nejlépe vyhovuje jeho potřebám. 

Vzhledem k tomu, že od 1. ledna 2014 se podle zákona o doplňkovém penzijním spoření 
budou odborné znalosti a dovednosti prokazovat osvědčením o absolvování odborné zkoušky 
u akreditované osoby, je potřeba, aby si tuto zkoušku nejpozději do 31. prosince 2013 
doplnily i osoby, kterým bude v období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013 zaregistrována 
činnost spojená s distribucí účastnických a důchodových fondů podle zákona o doplňkovém 
penzijním spoření a zákona o důchodovém spoření bez složení odborné zkoušky 
u akreditované osoby. 

Okruhy potřebných znalostí budou obecně a demonstrativně upraveny samostatnou 
vyhláškou. 
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K bodu 22 a 23 

Vázaným zástupcům investičního zprostředkovatele, který splňuje podmínky zákona 
o důchodovém penzijním spoření, může být rozšířen rozsah činnosti o činnosti spojené 
s distribucí účastnických a důchodových fondů. Tyto činnosti mohou také nově vykonávat 
vázaní zástupci penzijní společnosti. 

K bodu 24 

Ustanovení o registraci další podnikatelské činnosti bylo v souladu se zákonným zmocněním 
rozšířeno i na penzijní společnost. 

K bodu 25 

Část šestá upravuje povolení k vytvoření účastnického fondu a důchodových fondů, povolení 
k převodu obhospodařování všech účastnických nebo důchodových fondů jiné penzijní 
společnosti, povolení sloučení účastnických nebo důchodových fondů, schválení statutu a 
jeho změn a změnu depozitáře.  

Vzhledem k tomu, že požadavky zákona o doplňkovém penzijním spoření a zákona 
o důchodovém spoření se v mnohém podobají požadavkům zákona o kolektivním 
investování, byly v této části využity odkazy na tiskopisy a ustanovení, které upravují oblast 
podílových fondů. 

K bodu 26 a 27 

V části sedmé byla ustanovení o odnětí povolení doplněna o odnětí povolení k činnosti 
penzijní společnosti a k vytvoření účastnického fondu podle zákona o doplňkovém penzijním 
spoření. 

K bodu 28 

Za přílohu č. 2a se vkládá nová příloha č. 2b, která upravuje žádost o povolení k činnosti 
penzijní společnosti. 

K bodu 29 až 33 

Žádost o předchozí souhlas k výkonu funkce vedoucí osoby (příloha č. 3), žádost o souhlas 
k nabytí nebo ke zvýšení kvalifikované účasti na regulované právnické osobě/k ovládnutí 
regulované právnické osoby (příloha č. 7), žádost o povolení k přeměně nebo k uzavření 
smlouvy o převodu, zastavení nebo nájmu podniku nebo části podniku (příloha č. 8), žádost o 
registraci investičního zprostředkovatele (příloha č. 9), žádost o zápis do seznamu vázaných 
zástupců (příloha č. 10), žádost o registraci další podnikatelské činnosti (příloha č. 12), žádost 
o schválení statutu a jeho změn (příloha č. 15), žádost o schválení změny depozitáře (příloha 
č. 16) a žádost o odnětí povolení (příloha č. 18) ve stávající vyhlášce č. 233/2009 Sb. byly 
upraveny a rozšířeny o příslušné subjekty doplňkového penzijního spoření a důchodového 
spoření a došlo tak ke sjednocení požadavků napříč sektory. 

K dosavadním přílohám podle vyhlášky č. 233/2009 Sb. se doplňuje nová příloha č. 19, která 
upravuje vzor tiskopisu žádosti týkajících se účastnických a důchodových fondů (povolení 
k vytvoření, převod obhospodařování, sloučení, odnětí povolení). 
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K článku II: 

Vyhláška je prováděcím právním předpisem k zákonu o doplňkovém penzijním spoření 
a zákonu o důchodovém spoření, a proto její účinnost je nutno určit ke dni, ke kterému 
jednotlivá ustanovení zákonů nabývají účinnosti. Protože zákon o doplňkovém penzijním 
spoření a zákon o důchodovém spoření nabyly účinnosti dne 28. prosince 2011, je potřeba, 
aby vyhláška vyšla co nejdříve, proto je navrhována její účinnost dnem jejího vyhlášení. 
Například podle této vyhlášky by v rámci transformace penzijního fondu měla být podána 
žádost o povolení k činnosti penzijní společnosti, a to nejpozději do 2 měsíců ode dne nabytí 
účinnosti zákona o doplňkovém penzijním spoření, tj. do 28. února 2012. 



 

 


