
V. 
Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením 
navrhovaných změn 

 

 
Platné znění částí zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, s vyznačením 

navrhovaných změn 
 

 
§ 29 

 
(5) Pojištěnec má nárok na starobní důchod též, jestliže dosáhl věku 65 let nebo 

důchodového věku, je-li důchodový věk vyšší než 65 let, pokud mu zanikl nárok 
na invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně podle § 61b. 
 
 (5) (6) Do doby pojištění potřebné pro vznik nároku na starobní důchod podle 
odstavce 1 písm. b) až k) a odstavce 2 písm. b) až f) se náhradní doby pojištění, s výjimkou 
náhradních dob pojištění uvedených v § 5 odst. 1 písm. p), r) a s) a obdobných dob podle 
předpisů platných před 1. lednem 1996, započítávají pouze v rozsahu 80 %; počet dnů 
náhradních dob pojištění stanovený podle části věty před středníkem se přitom zaokrouhluje 
na celé dny směrem nahoru. 
 

 
§ 34 

 
 (1) Výše procentní výměry starobního důchodu, na který vznikl nárok podle § 29, činí 
za každý celý rok doby pojištění získané do vzniku nároku na tento důchod 1,5 % 
výpočtového základu měsíčně. Výše procentní výměry starobního důchodu, na který 
vznikl nárok podle § 29 odst. 1 až 3, činí za každý celý rok doby pojištění uvedené v § 6, 
§ 11 a § 13 odst. 1 a získané do vzniku nároku na tento důchod, která se nekryje s dobou 
účasti pojištěnce na důchodovém spoření podle jiného právního předpisu37), (dále jen 
„důchodové spoření“), 1,5 % výpočtového základu měsíčně a za každý celý rok doby 
pojištění uvedené v § 6, § 11 a § 13 odst. 1 a získané do vzniku nároku na tento důchod, 
která se kryje s dobou účasti pojištěnce na důchodovém spoření, 1,2 % výpočtového 
základu měsíčně; doba pojištění, která se nekryje s dobou účasti pojištěnce na 
důchodovém spoření a je kratší než 365 kalendářních dnů, se přitom přičte k době 
pojištění, která se kryje s dobou účasti pojištěnce na důchodovém spoření, pokud se tak 
získá celý rok doby pojištění, pokud se nestanoví jinak v odstavci 2 větě druhé. 
9áhradní doby pojištění získané do vzniku nároku na starobní důchod se pro účely 
stanovení výše procentní výměry starobního důchodu podle věty první přičítají k té 
době pojištění, která se nekryje s dobou účasti pojištěnce na důchodovém spoření, 
popřípadě nezískal-li pojištěnec tuto dobu pojištění, se považují za tuto dobu. Do doby 
pojištění se pro účely předchozí věty započítávají náhradní doby pojištění pouze v rozsahu 80 
%, s výjimkou náhradních dob pojištění za dobu účasti na pojištění osob uvedených v § 5 
odst. 1 písm. p), r) a s) a obdobných dob podle předpisů platných před 1. lednem 1996; počet 
dnů náhradních dob pojištění stanovený podle části věty před středníkem se přitom 
zaokrouhluje na celé dny směrem nahoru. 
  
 (2) Výše procentní výměry starobního důchodu stanovená podle odstavce 1 se zvyšuje 
pojištěnci, který splnil podmínky nároku na starobní důchod podle § 29 odst. 1 nebo 3 a po 
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vzniku nároku na tento důchod vykonával výdělečnou činnost a nepobíral přitom starobní 
důchod ani invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, za každých 90 kalendářních dnů 
této výdělečné činnosti o 1,5 % výpočtového základu. Doba kratší než 90 kalendářních dnů, 
která nebyla zhodnocena podle předchozí věty jako doba pojištění, se přičte k době pojištění 
získané do vzniku nároku na starobní důchod, pokud se tak získá celý rok doby pojištění, a to 
v rozsahu potřebném pro toto přičtení; na žádost pojištěnce se doba uvedená ve větě první 
nezvýší podle věty první a přičte se k době pojištění získané do vzniku nároku na tento 
důchod, a to v rozsahu uvedeném v žádosti pojištěnce přitom se tato doba přičte nejprve 
k době pojištění získané do vzniku nároku na starobní důchod, která se nekryje s dobou 
účasti pojištěnce na důchodovém spoření. Za výkon výdělečné činnosti se pro účely 
zvýšení procentní výměry starobního důchodu nepovažují doby pracovního volna bez náhrady 
příjmu a neomluvené nepřítomnosti v práci a doby uvedené v § 16 odst. 4 větě druhé písm. a). 
 

(7) U osob samostatně výdělečně činných se za dobu pojištění, která se 
v kalendářním roce kryje s dobou účasti pojištěnce na důchodovém spoření, považuje 
celá doba výkonu samostatné výdělečné činnosti v kalendářním roce, pokud doba účasti 
na důchodovém spoření trvala aspoň po část doby výkonu samostatné výdělečné 
činnosti, která založila v tomto kalendářním roce účast osoby samostatně výdělečně 
činné na důchodovém pojištění. 
_______________________ 
37) Zákon č. …/2012 Sb., o důchodovém spoření. 
 

§ 35 
 
 (1) Výše procentní výměry starobního důchodu, na který vznikl nárok podle § 29 odst. 
4, se stanoví podle § 41 odst. 2; stanoví-li se výše procentní výměry tohoto  důchodu podle 
§ 41 odst. 2 písm. c), platí přitom § 34 odst. 1 věta první  a druhá obdobně. 
 

(2) Výše procentní výměry starobního důchodu, na který vznikl nárok podle § 29 
odst. 5, se stanoví 

a) ve výši procentní výměry invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, pokud 
pojištěnec v žádosti o přiznání starobního důchodu požádal, aby procentní výměra 
starobního důchodu byla stanovena ve výši procentní výměry invalidního důchodu 
pro invaliditu třetího stupně, nebo   

b) podle § 34 odst. 1 věty první, pokud pojištěnec v žádosti o přiznání starobního 
důchodu nepožádal, aby procentní výměra starobního důchodu byla stanovena 
podle písmene a). 

Díl třetí 
 

Souběh starobního důchodu s příjmem z výdělečné činnosti 
Výplata starobního důchodu 

 
§ 37a 

 
Podmínkou nároku na výplatu starobního důchodu, jehož procentní výměra se 

stanoví podle § 35 odst. 2 písm. a), je souhlas s převedením částky ve výši 60 % 
prostředků naspořených pojištěncem v důchodovém spoření ve prospěch státního 
rozpočtu. 

 
§ 41 
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 (2) Výše procentní výměry invalidního důchodu činí za každý celý rok doby pojištění 
  
a) 0,5 % výpočtového základu měsíčně, jedná-li se o invalidní důchod pro invaliditu 
prvního stupně, 
  
b) 0,75 % výpočtového základu měsíčně, jedná-li se o invalidní důchod pro invaliditu 
druhého stupně, 
  
c) 1,5 % výpočtového základu měsíčně, jedná-li se o invalidní důchod pro invaliditu třetího 
stupně; 
ustanovení § 33 odst. 2 věty druhé a třetí a § 34 odst. 1 věty druhé odst. 1 věty třetí platí 
zde obdobně. 
 

§ 51 
 (2) Výše procentní výměry vdovského a vdoveckého důchodu činí 50 % procentní 
výměry starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, na který 
měl nebo by měl nárok manžel (manželka) v době smrti. Při stanovení starobního 
důchodu, na který by měl zemřelý manžel (manželka) nárok v době smrti, se nepřihlíží 
k době jeho (její) účasti na důchodovém spoření; pokud zemřelému manželu 
(manželce) byl již přiznán starobní důchod, který byl podle § 34 odst. 1 věty první 
stanoven se zřetelem k době jeho (její) účasti na důchodovém spoření, stanoví se pro 
účely stanovení výše procentní výměry vdovského nebo vdoveckého důchodu výše 
procentní výměry starobního důchodu zemřelého manžela (manželky) znovu bez 
přihlédnutí k době jeho (její) účasti na důchodovém spoření. 
 

§ 53 
  
 (2) Výše procentní výměry sirotčího důchodu činí 40 % procentní výměry starobního 
důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, na který měl nebo by měl 
nárok zemřelý v době smrti. Ustanovení § 51 odst. 2 věty druhé platí zde obdobně. 
 

 
Díl třetí 

 
 Přeměna invalidního důchodu na starobní důchod a zánik nároku na invalidní 

důchod 
 

 § 61a 
  
 (1) Nárok na invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně a nárok 
na invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně pojištěnce, který nebyl účasten 
důchodového spoření, zaniká dnem, kterým jeho poživatel dosáhl věku 65 let; tímto dnem 
vzniká tomuto poživateli nárok na starobní důchod. 
  
 (2) Starobní důchod, na který vznikl nárok podle odstavce 1, náleží ve výši, v jaké 
náležel dosavadní invalidní důchod. Pro účely zvyšování tohoto starobního důchodu podle § 
67 se za den přiznání starobního důchodu považuje den, od něhož byl přiznán dosavadní 
invalidní důchod. 
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§ 61b 
 
  9árok na invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně pojištěnce, který byl 

účasten důchodového spoření, zaniká dnem, kterým jeho poživatel dosáhl věku 65 let 
nebo důchodového věku, je-li důchodový věk vyšší než 65 let. 

 
 

Platné znění částí zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a 
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s vyznačením navrhovaných změn 

 
§ 2 

 
 Pojistné je příjmem státního rozpočtu, pokud se dále nestanoví jinak. Příjmem 
státního rozpočtu jsou též penále (§ 20), přirážka k pojistnému na sociální zabezpečení (§ 
21) a pokuty (§ 22) ukládané podle tohoto zákona. Pojistné na důchodové pojištění se vede 
na samostatném účtu státního rozpočtu a v zákonu o státním rozpočtu se uvádí jako 
samostatná položka příjmů státního rozpočtu.  

 
 

§ 7a 
 
           (1)  Sazby pojistného na důchodové pojištění činí u 
a) zaměstnance 8,5 % ze základu pojistného uvedeného v § 5, z toho je 3,5 % určeno 

jako platba na důchodové pojištění do státního rozpočtu a 5 % je určeno jako platba 
na důchodové spoření, 

b) osoby samostatně výdělečně činné 8,5 % ze základu uvedeného v § 5b, z toho je 3,5 % 
určeno jako platba na důchodové pojištění do státního rozpočtu a 5 % je určeno jako 
platba na důchodové spoření, 

c) osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění 30 % ze základu pojistného 
uvedeného v § 5c, z toho je 25 % určeno jako platba na důchodové pojištění do 
státního rozpočtu a 5 % je určeno jako platba na důchodové spoření, 

 
jsou-li tyto osoby aspoň po část pojistného období účastny důchodového spoření podle 
jiného právního předpisu; sazby pojistného na důchodové pojištění uvedené v § 7 u 
těchto osob se použijí jen v případě, že tyto osoby po celé pojistné období nebyly účastny 
důchodového spoření. 

 
        (2) Prostředky účastníka důchodového spoření určené podle odstavce 1 jako 

platba  na  
důchodové spoření  příjemce těchto plateb převádí  ve prospěch tohoto účastníka na 
účet penzijní společnosti, s níž účastník uzavřel smlouvu o důchodovém spoření. 

 
        (3) Vznikne-li poplatníkům pojistného na důchodové pojištění uvedeným 

v odstavci 1 
písm. a) a b) přeplatek na tomto pojistném podle § 15a, stanoví se výše tohoto přeplatku, 
který se poplatníkům vrací,  pouze se zřetelem na sazbu pojistného, které je určeno jako 
platba na důchodové pojištění do státního rozpočtu.“. 
 



 5 

 
Platné znění částí zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního 

zabezpečení, s vyznačením navrhovaných změn 
 

§ 83 
 

(4) V žádosti o přiznání starobního důchodu, na který vznikl nárok podle § 29 
odst. 5 zákona o důchodovém pojištění, je občan, který byl účastníkem důchodového 
spoření podle jiného právního předpisu75), povinen uvést způsob stanovení procentní 
výměry podle § 35 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona o důchodovém pojištění. Zvolí-li 
občan způsob stanovení procentní výměry podle § 35 odst. 2 písm. a) zákona o 
důchodovém pojištění, je zároveň povinen vyjádřit v žádosti o přiznání tohoto 
důchodu svůj souhlas s převodem 60 % prostředků naspořených v důchodovém 
spoření ve prospěch státního rozpočtu; Česká správa sociálního zabezpečení je na 
základě tohoto souhlasu občana povinna neprodleně vyzvat penzijní společnost, u níž 
je občan účastníkem důchodového spoření, k tomuto převodu. Obdobnou povinnost 
mají i orgány sociálního zabezpečení uvedené v § 9. 

________________________________________ 
75) Zákon č. …/2012 Sb., o důchodovém spoření. 
 
 
                                                                   § 86a 
 
            Oprávněný může do 30 dnů ode dne oznámení rozhodnutí orgánu sociálního 
zabezpečení písemně požádat o změnu stanovení výše procentní výměry starobního 
důchodu v případě uvedeném v § 35 odst. 2 zákona o důchodovém pojištění; takovou 
žádost může podat nejvýše dvakrát.“. 
 
 

Text zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění s vyznačením 
navrhovaných změn 

 

§ 4 
 

Osvobození od daně 
 

 (1) Od daně jsou osvobozeny 
  
h) příjem získaný ve formě dávek a služeb z nemocenského pojištění42), důchodového 
pojištění podle zákona o důchodovém pojištění43), státní sociální podpory44), peněžní pomoci 
obětem trestné činnosti podle zvláštního zákona44a), sociálního zabezpečení45), plnění z 
uplatnění nástrojů státní politiky zaměstnanosti46) a všeobecného zdravotního pojištění47), 
dávek a plnění z pojistné smlouvy o pojištění důchodu podle zákona upravujícího 
důchodové spoření, a plnění ze zahraničního povinného pojištění stejného druhu; jde-li však 
o příjmy ve formě pravidelně vyplácených důchodů nebo penzí, je od daně osvobozena z 
úhrnu těchto příjmů pouze částka ve výši 36násobku minimální mzdy39), která je platná k 1. 
lednu kalendářního roku ročně, do níž se však nezahrnuje výše příplatku nebo příspěvku k 
důchodu podle zvláštních právních předpisů2c), 
  
l) plnění z pojištění osob s výjimkou plnění pro případ dožití z pojištění pro případ dožití, 
plnění pro případ dožití z pojištění pro případ smrti nebo dožití a plnění pro případ dožití z 
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důchodového pojištění a s výjimkou jiného příjmu z pojištění osob, který není pojistným 
plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy, 
 
l) příjem z  

1. penze vyplácené z penzijního připojištění se státním příspěvkem, penze 
z penzijního pojištění a důchod z pojištění pro případ dožití s výplatou důchodu, a to 
z pojištění pro případ dožití, pro případ smrti nebo dožití a z důchodového pojištění, 
u kterých není vymezeno období jejich pobírání, 
2. invalidní penze z penzijního připojištění se státním příspěvkem na dobu určitou, 
invalidní penze na určenou dobu a jednorázové pojistné pro penzi podle zákona 
upravujícího doplňkové penzijní spoření, jiná plnění z pojištění osob, s výjimkou 
jednorázových plnění, odkupného nebo odbytného a penze z penzijního pojištění a z 
pojištění pro případ dožití, a to z pojištění pro případ dožití, pro případ smrti nebo 
dožití, z důchodového pojištění a z doplňkového penzijního spoření, u kterých je 
vymezeno období jejich pobírání,  a s výjimkou jiného příjmu z pojištění osob, který 
není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy, 

  
 

§ 6 
 

Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky 
 (9) Od daně jsou, kromě příjmů uvedených v § 4, dále osvobozeny 
  
p) platba zaměstnavatele v celkovém úhrnu nejvýše 24 000 Kč ročně jako 
1. příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem poukázaný na účet jeho 
zaměstnance u penzijního fondu9a), příspěvek zaměstnavatele na doplňkové penzijní 
spoření poukázaný na účet jeho zaměstnance u penzijní společnosti, 
 

§ 8 
 

Příjmy z kapitálového majetku 
 

 (1) Příjmy z kapitálového majetku, pokud nejde o příjmy podle § 6 odst. 1 nebo § 7 
odst. 1 písm. d), jsou 
 
e) dávky penzijního připojištění se státním příspěvkem9a), dávky doplňkového penzijního 
spoření a z penzijního pojištění po snížení podle odstavce 6, 
 
 (6) Dávka penzijního připojištění se státním příspěvkem se považuje za základ daně po 
snížení o zaplacené příspěvky a o státní příspěvky na penzijní připojištění. Dávka z penzijního 
pojištění se považuje za základ daně po snížení o zaplacené příspěvky. Jde-li o penzi, rozloží 
se příspěvky na penzijní připojištění, státní příspěvky na penzijní připojištění nebo příspěvky 
na penzijní připojištění rovnoměrně na vymezené období pobírání penze. Není-li období 
pobírání penze vymezeno, stanoví se jako střední délka života účastníka podle úmrtnostních 
tabulek Českého statistického úřadu v době, kdy penzi začne poprvé pobírat. Jednorázové 
vyrovnání nebo odbytné se pro zjištění základu daně nesnižuje o příspěvky zaplacené 
penzijnímu fondu zaměstnavatelem za zaměstnance po 1. lednu 2000. Jednorázové plnění z 
penzijního pojištění nebo plnění vyplacené při předčasném zániku penzijního pojištění se pro 
zjištění základu daně nesnižuje o příspěvky zaplacené instituci penzijního pojištění 
zaměstnavatelem ve prospěch zaměstnance. 
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 (6) Dávka penzijního připojištění se státním příspěvkem se považuje za základ 
daně po snížení o zaplacené příspěvky a o státní příspěvky na penzijní připojištění. 
Dávka z penzijního pojištění se považuje za základ daně po snížení o zaplacené 
příspěvky. Dávka z doplňkového penzijního spoření se považuje za základ daně po 
snížení o zaplacené příspěvky a o státní příspěvky na doplňkové penzijní spoření. Jde-li 
o penzi, rozloží se příspěvky na penzijní připojištění, státní příspěvky na penzijní 
připojištění, příspěvky na penzijní pojištění, příspěvky na doplňkové penzijní spoření a 
státní příspěvky na doplňkové penzijní spoření rovnoměrně na vymezené období 
pobírání penze. Jednorázové vyrovnání nebo odbytné z penzijního připojištění se 
státním příspěvkem se pro zjištění základu daně nesnižuje o příspěvky zaplacené 
penzijnímu fondu zaměstnavatelem za zaměstnance po 1. lednu 2000. Jednorázové 
plnění z penzijního pojištění nebo plnění vyplacené při předčasném zániku penzijního 
pojištění se pro zjištění základu daně nesnižuje o příspěvky zaplacené instituci 
penzijního pojištění zaměstnavatelem ve prospěch zaměstnance. Jednorázové vyrovnání 
nebo odbytné z doplňkového penzijního spoření se pro zjištění základu daně nesnižuje o 
příspěvky zaplacené penzijní společnosti zaměstnavatelem za zaměstnance. 
 
 (7) Plnění ze soukromého životního pojištění se považuje za základ daně po snížení o 
zaplacené pojistné. Jiný příjem z pojištění osob, který není pojistným plněním a nezakládá 
zánik pojistné smlouvy, se považuje za základ daně po snížení o poplatníkem zaplacené 
pojistné ke dni výplaty, a to až do výše tohoto příjmu. Plyne-li jiný příjem z pojištění osob, 
který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy opakovaně v průběhu trvání 
pojistné smlouvy, nelze tento příjem snižovat o dříve uplatněné zaplacené pojistné. U plnění 
ve formě dohodnutého důchodu (penze) se považuje za základ daně plnění z pojištění snížené 
o zaplacené pojistné, rovnoměrně rozdělené na období pobírání důchodu. Není-li období 
pobírání důchodu vymezeno, stanoví se jako střední délka života účastníka podle úmrtnosti z 
tabulek Českého statistického úřadu v době, kdy důchod začne poprvé pobírat. Plnění ze 
soukromého životního pojištění se pro zjištění základu daně nesnižuje o zaplacené pojistné, 
které bylo dříve uplatněno v souvislosti s jiným příjmem z pojištění osob, který není 
pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy. Odkupné se pro zjištění základu daně 
nesnižuje o příspěvky zaplacené zaměstnavatelem za zaměstnance po 1. lednu 2001 a dále o 
zaplacené pojistné, které bylo dříve uplatněno v souvislosti s jiným příjmem z pojištění osob, 
který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy. 
 

§ 15 
 

9ezdanitelná část základu daně 
 

 (5) Od základu daně ve zdaňovacím období lze odečíst příspěvek v celkovém úhrnu 
nejvýše 12 000 Kč zaplacený poplatníkem na jeho 
  
a) penzijní připojištění se státním příspěvkem9a) podle smlouvy o penzijním připojištění se 
státním příspěvkem uzavřené mezi poplatníkem a penzijním fondem; částka, kterou lze takto 
odečíst, se rovná úhrnu příspěvků zaplacených poplatníkem na jeho penzijní připojištění se 
státním příspěvkem na zdaňovací období sníženému o 6 000 Kč, nebo 
  
b) penzijní pojištění podle smlouvy o penzijním pojištění uzavřené mezi poplatníkem a 
institucí penzijního pojištění nebo na základě jinak sjednané účasti poplatníka na penzijním 
pojištění u instituce penzijního pojištění, za podmínky, že byla sjednána výplata plnění z 
penzijního pojištění až po 60 kalendářních měsících a současně nejdříve v roce dosažení věku 
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60 let; částka, kterou lze takto odečíst, se rovná úhrnu příspěvků zaplacených poplatníkem na 
jeho penzijní pojištění na zdaňovací období. 
 Pokud poplatníkovi jeho penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo penzijní pojištění 
zaniklo bez nároku na penzi, jednorázové vyrovnání nebo jednorázové plnění z penzijního 
pojištění a současně bylo poplatníkovi vyplaceno odbytné nebo jiné plnění související se 
zánikem penzijního pojištění, nárok na uplatnění odpočtu nezdanitelné části základu daně 
zaniká a příjmem podle § 10 ve zdaňovacím období, ve kterém k této skutečnosti došlo, jsou 
částky, o které byl poplatníkovi v příslušných letech z důvodu zaplacených příspěvků na jeho 
penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo penzijní pojištění základ daně snížen. 
  

 (5) Od základu daně ve zdaňovacím období lze odečíst příspěvek v celkovém 
úhrnu nejvýše 12 000 Kč zaplacený poplatníkem na jeho 

a) penzijní připojištění se státním příspěvkem podle smlouvy o penzijním 
připojištění se státním příspěvkem uzavřené mezi poplatníkem a penzijním 
fondem; částka, kterou lze takto odečíst, se rovná úhrnu příspěvků zaplacených 
poplatníkem na jeho penzijní připojištění se státním příspěvkem na zdaňovací 
období sníženému o 12 000 Kč, 

b) penzijní pojištění podle smlouvy o penzijním pojištění uzavřené mezi 
poplatníkem a institucí penzijního pojištění nebo na základě jinak sjednané 
účasti poplatníka na penzijním pojištění u instituce penzijního pojištění, za 
podmínky, že byla sjednána výplata plnění z penzijního pojištění až po 60 
kalendářních měsících a současně nejdříve v roce dosažení věku 60 let; částka, 
kterou lze takto odečíst, se rovná úhrnu příspěvků zaplacených poplatníkem na 
jeho penzijní pojištění na zdaňovací období, nebo 

c) doplňkové penzijní spoření podle smlouvy o doplňkovém penzijním spoření 
uzavřené mezi poplatníkem a penzijní společností; částka, která lze takto odečíst, 
se rovná úhrnu příspěvků zaplacených poplatníkem na jeho doplňkové penzijní 
spoření na zdaňovací období sníženému o přiznaný státní příspěvek.  

Pokud poplatníkovi jeho penzijní připojištění se státním příspěvkem, penzijní pojištění 
nebo doplňkové penzijní spoření zaniklo bez nároku na penzi, jednorázové vyrovnání 
nebo jednorázové plnění z penzijního pojištění a současně bylo poplatníkovi vyplaceno 
odbytné nebo jiné plnění související se zánikem penzijního pojištění, nárok na uplatnění 
odpočtu nezdanitelné části základu daně zaniká a příjmem podle § 10 ve zdaňovacím 
období, ve kterém k této skutečnosti došlo, jsou částky, o které byl poplatníkovi 
v příslušných letech z důvodu zaplacených příspěvků na jeho penzijní připojištění se 
státním příspěvkem nebo penzijní pojištění nebo doplňkové penzijní spoření základ 
daně snížen. To neplatí, pokud v těchto případech poplatníkovi nebude vyplacena dávka 
z penzijního připojištění se státním příspěvkem nebo dávka z doplňkového penzijního 
spoření a poplatník současně uzavře novou smlouvu o doplňkovém penzijním spoření 
splňující podmínky pro uplatnění odpočtu nezdanitelné části základu daně a zároveň na 
toto doplňkové penzijní spoření převede naspořenou částku z penzijního připojištění se 
státním příspěvkem nebo z doplňkového penzijního spoření. 

 
§ 17 

Poplatníci daně z příjmů právnických osob 

 

 (1) Poplatníky daně z příjmů jsou osoby, které nejsou fyzickými osobami, a i 
organizační složky státu podle zvláštního právního předpisu30b) a podílové fondy (dále jen 
"poplatníci"). 



 9 

 
(1)  Poplatníky daně z příjmů právnických osob jsou 

a) osoby, které nejsou fyzickými osobami, 
b) organizační složky státu, 
c) podílové fondy, 
d) fondy obhospodařované penzijní společností (dále jen „fond penzijní společnosti“). 

 
§ 19 

 
Osvobození od daně 

 
 (1) Od daně jsou osvobozeny 
  
d) příjmy z dividend podle § 36 odst. 1 a 2 plynoucí penzijnímu fondu9a) nebo instituci 
penzijního pojištění, která je skutečným vlastníkem zdaňovaných příjmů podle odstavce 6, 
 
d)  příjmy z dividend podle § 36 odst. 1 a 2 plynoucí 

1. penzijnímu fondu,  
2. fondu penzijní společnosti, 
3. instituci penzijního pojištění, která je skutečným vlastníkem zdaňovaných 

příjmů podle odstavce 6 s výjimkou penzijní společnosti nebo obdobné 
společnosti obhospodařující fondy penzijního pojištění, 

  
zo) příjmy obdobné úrokovým příjmům, které se podle § 23 odst. 4 písm. a) nezahrnují do 

základu daně u penzijních fondů, plynoucí instituci penzijního pojištění, která je 
skutečným vlastníkem zdaňovaných příjmů podle odstavce 6, s výjimkou penzijní 
společnosti nebo obdobné společnosti obhospodařující fondy penzijního pojištění. 

 
 

§ 20 
 

Základ daně a položky snižující základ daně 
 
 (3) Došlo-li k převodu podílového fondu do obhospodařování jiné investiční 
společnosti, je investiční společnost, která převádí podílový fond, povinna tuto změnu 
oznámit správci daně do 30 dnů ode dne, kdy nastala. Obdobně se postupuje u penzijní 
společnosti a fondů, které obhospodařuje. 
 

§ 20b 
 

Samostatný základ daně 
 
 (1) Do samostatného základu daně se zahrnují veškeré příjmy z dividend, podílů na 
zisku, vypořádacích podílů, podílů na likvidačním zůstatku nebo jim obdobná plnění, a to ve 
výši včetně daně sražené v zahraničí, plynoucí poplatníkům uvedeným v § 17 odst. 3 ze 
zdrojů v zahraničí v příslušném zdaňovacím období. Do samostatného základu daně se 
nezahrnují příjmy osvobozené od daně. Jednotlivý příjem z vypořádacího podílu nebo podílu 
na likvidačním zůstatku anebo z obdobného plnění zahrnovaného do samostatného základu 
daně se snižuje o nabývací cenu podílu na obchodní společnosti nebo družstvu. Obdobně se 
postupuje i u poplatníka uvedeného v § 17 odst. 4, pokud příjmy z dividend, podílů na zisku, 
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vypořádacích podílů, podílů na likvidačním zůstatku nebo jim obdobná plnění plynoucí ze 
zahraničí se přičítají jeho stálé provozovně umístěné na území České republiky. Toto 
ustanovení se nevztahuje na penzijní fondy a fondy penzijní společnosti. 

 
§ 21 

 
Sazba daně 

 
 (3) Sazba daně činí 5 % u penzijního fondu nebo u instituce penzijního pojištění. 
Sazba daně činí 5 % u penzijního fondu, fondu penzijní společnosti nebo u instituce 
penzijního pojištění s výjimkou penzijní společnosti nebo obdobné společnosti 
obhospodařující fondy obdobné fondům penzijního pojištění. Tato sazba daně se vztahuje 
na základ daně snížený o položky podle § 34, který se zaokrouhluje na celé tisícikoruny dolů. 

 
§ 23 

Základ daně 

(4) Do základu daně podle odstavce 1 se nezahrnují 

a)  u poplatníků uvedených v § 2 odst. 2, v § 17 odst. 3 a u stálé provozovny (§ 22 odst. 2) 
příjmy, z nichž je daň vybírána zvláštní sazbou podle § 36. U penzijních fondů a fondů 
penzijní společnosti se do základu daně nezahrnují také úrokové příjmy z  dluhopisu35a) a 
obdobného cenného papíru v zahraničí, z dividend a z podílů na likvidačním zůstatku 
nebo jim obdobná plnění plynoucí ze zahraničí, ze směnky vystavené bankou k zajištění 
pohledávky vzniklé z vkladu věřitele, z vkladního listu a vkladu mu na roveň 
postavenému35b), úroky, výhry a jiné výnosy z vkladu na vkladní knížce a vkladovém 
účtu35d), 

 

§ 23d 

(7) Ustanovení § 23c a §23d se přiměřeně použijí při tranformaci penzijního fondu 
na penzijní společnost a transformační fond. 

 
§ 35ba 

 
 (1) Poplatníkům uvedeným v § 2 se daň vypočtená podle § 16, případně snížená podle 
§ 35, 35a nebo § 35b za zdaňovací období snižuje o částku 
  
b) 24 840 Kč na manželku (manžela) žijící s poplatníkem v domácnosti, pokud nemá vlastní 
příjem přesahující za zdaňovací období 68 000 Kč; je-li manželka (manžel) držitelkou 
průkazu mimořádných výhod III. stupně (zvlášť těžké postižení s potřebou průvodce) - průkaz 
ZTP/P (dále jen "průkaz ZTP/P), zvyšuje se částka 24 840 Kč na dvojnásobek. Do vlastního 
příjmu manželky (manžela) se nezahrnují dávky státní sociální podpory, dávky sociální péče, 
dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na péči, sociální služby, státní příspěvky na penzijní 
připojištění se státním příspěvkem9a), státní příspěvky na doplňkové penzijní spoření, státní 
příspěvky podle zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebního spoření4a) a 
stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání a příjem 

                                                 
35a) Zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. 
35b) § 786 a 787 občanského zákoníku. 
35d) § 716 a násl. obchodního zákoníku. 
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plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči 
podle zákona o sociálních službách4j), který je od daně osvobozen podle § 4. U manželů, kteří 
mají majetek ve společném jmění manželů, se do vlastního příjmu manželky (manžela) 
nezahrnuje příjem, který plyne druhému z manželů nebo se pro účely daně z příjmů považuje 
za příjem druhého z manželů, 
 

§ 36 
 

Zvláštní sazba daně 
 

 (2) Zvláštní sazba daně z příjmů plynoucích ze zdrojů na území České republiky pro 
poplatníky uvedené v § 2 a 17, pokud není v odstavci 1 stanoveno jinak, činí 15 %, a to 
  
n) z dávek penzijního připojištění se státním příspěvkem, z dávek doplňkového penzijního 
spoření a z penzijního pojištění snížených podle § 8 odst. 6 a z plnění ze soukromého 
životního pojištění nebo jiného příjmu z pojištění osob, který není pojistným plněním a 
nezakládá zánik pojistné smlouvy, sníženého podle § 8 odst. 7, 
  
 

§ 38k 
 

Uplatnění nezdanitelných částek ze základu daně z příjmů fyzických osob ze závislé 
činnosti a z funkčních požitků , slevy na dani podle § 35ba a daňového zvýhodnění 

 
 (5) Plátce daně, u kterého poplatník podepsal prohlášení podle odstavce 4, provede 
výpočet daně, roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění a současně přihlédne k 
nezdanitelným částkám ze základu daně podle § 15 a ke slevě na dani podle § 35ba odst. 1 
písm. b) za bezprostředně uplynulé zdaňovací období, podepíše-li poplatník do 15. února za 
toto období písemné prohlášení o tom, 
  
f) v jaké výši zaplatil příspěvky na své penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření 
nebo penzijní pojištění podle § 15 odst. 5, 
  
 

§ 38l 
 

Způsob prokazování nároku na odečet nezdanitelné části základu daně, slevy na dani 
podle § 35ba a daňového zvýhodnění z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z 

funkčních požitků u plátce daně 
 

 (1) Nárok na snížení základu daně podle § 15 prokazuje poplatník plátci daně 
 
h) smlouvou o penzijním připojištění se státním příspěvkem, smlouvou o penzijním pojištění 
nebo potvrzením instituce penzijního pojištění o účasti poplatníka na penzijním pojištění a 
každoročně nejpozději do 15. února potvrzením penzijního fondu nebo instituce penzijního 
pojištění o příspěvcích zaplacených poplatníkem na jeho penzijní připojištění se státním 
příspěvkem nebo penzijní pojištění na uplynulé zdaňovací období, uplatňuje-li nezdanitelnou 
část základu daně podle § 15 odst. 5, 
  
h) smlouvou o penzijním připojištění se státním příspěvkem, smlouvou o doplňkovém 



 12 

penzijním spoření, smlouvou o penzijním pojištění nebo potvrzením instituce penzijního 
pojištění o účasti poplatníka na penzijním pojištění a každoročně nejpozději do 15. 
února potvrzením penzijního fondu, penzijní společnosti nebo instituce penzijního 
pojištění o příspěvcích zaplacených poplatníkem na jeho penzijní připojištění se státním 
příspěvkem, doplňkové penzijní spoření nebo penzijní pojištění na uplynulé zdaňovací 
období, uplatňuje-li nezdanitelnou část základu daně podle § 15 odst. 5, 
 

§ 38m 

Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob 

(2) Daňové přiznání se kromě případů stanovených zvláštním právním předpisem28b) 
podává také 

f) za období od rozhodného dne splynutí nebo sloučení podílových fondů nebo 
podílového fondu a zahraničního fondu kolektivního investování do konce kalendářního roku 
nebo hospodářského roku nástupnického obhospodařovatele fondu, není-li rozhodný den 
prvním dnem kalendářního roku nebo hospodářského roku nástupnického obhospodařovatele 
fondu., 

g) za období předcházející rozhodnému dni splynutí nebo sloučení fondů penzijních 
společností, za které dosud nebylo daňové přiznání podáno, není-li den předcházející 
rozhodný den posledním dnem kalendářního roku nebo hospodářského roku penzijní 
společnosti, která splývající nebo slučovaný fond obhospodařuje, 

h) za období od rozhodného dne splynutí nebo sloučení fondů penzijních společností 
do konce kalendářního roku nebo hospodářského roku nástupnického penzijního  
fondu, není-li rozhodný den prvním dnem kalendářního roku nebo hospodářského roku 
nástupnického penzijního fondu. 

(3) Daňové přiznání podle odstavce 2 se podává nejpozději do konce třetího měsíce 
následujícího po měsíci, do něhož spadá den 

f) který je posledním dnem kalendářního roku nebo hospodářského roku, není-li 
rozhodný den splynutí nebo sloučení podílových fondů nebo podílového fondu a zahraničního 
fondu kolektivního investování prvním dnem kalendářního roku nebo hospodářského roku 
nástupnického obhospodařovatele fondu,. 

g) předcházející rozhodnému dni splynutí nebo sloučení fondů penzijních 
společností, 

h) poslední v kalendářním roku nebo hospodářském roku, není-li rozhodný den 
splynutí nebo sloučení fondů penzijních společností prvním dnem kalendářního roku 
nebo hospodářského roku nástupnické penzijní společnosti. 

(5) Investiční společnost vytvářející podílové fondy je povinna podat jako nedílnou 
součást daňového přiznání i daňová přiznání za jednotlivé podílové fondy, a to i v případě, že 
podílový fond vykáže základ daně ve výši nula nebo jeho výdaje (náklady) upravené podle § 
23 převyšují jeho příjmy upravené podle § 23. Investiční společnost, která obhospodařuje 
podílové fondy je povinna podat jako nedílnou součást daňového přiznání i daňová přiznání 
za jednotlivé podílové fondy. Pro účely stanovení celkové daně nelze kompenzovat základ 
daně nebo daňovou ztrátu za investiční společnost se základy daně nebo s rozdíly, o které 
výdaje (náklady) upravené podle § 23 převyšují příjmy upravené podle § 23, vykázanými 
jednotlivými podílovými fondy s daňovými ztrátami jednotlivých podílových fondů ani mezi 
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jednotlivými fondy navzájem, a to v žádném zdaňovacím období. Obdobně se postupuje u 
penzijní společnosti a fondů, které obhospodařuje. 

(10) Došlo-li ke splynutí nebo sloučení fondů penzijní společnosti, přechází daňová 
povinnost za zrušený fond na nově vznikající nebo přejímající fond. Práva a povinnosti 
zrušeného fondu vykonává nástupnická penzijní společnost. 9ástupnickou penzijní 
společností se pro účely tohoto zákona rozumí penzijní společnost, která obhospodařuje 
nově vzniklý nebo přejímající fond. 

§38n 

(1) Pokud výdaje (náklady) upravené podle § 23 převyšují příjmy upravené podle § 23, je 
rozdíl daňovou ztrátou. U investiční společnosti vytvářející podílové fondy je daňovou ztrátou 
pouze rozdíl, o který výdaje (náklady) upravené podle § 23 převyšují příjmy upravené podle § 
23, stanovený samostatně za investiční společnost (bez podílových fondů). U investiční 
společnosti, která obhospodařuje podílové fondy, se daňová ztráta stanoví samostatně za 
investiční společnost a  odděleně za jednotlivé podílové fondy. Daňovou ztrátu podílového 
fondu lze uplatnit i v případě, kdy došlo k převodu podílového fondu na jinou investiční 
společnost nebo k přeměně investiční společnosti. Obdobně se postupuje u penzijní 
společnosti a fondů, které obhospodařuje. 

 

§ 38o 

(1) Práva a povinnosti podílového fondu při správě daně vykonává investiční společnost, 
která ho obhospodařuje. Dojde-li v průběhu zdaňovacího období nebo období, za které se 
podává daňové přiznání, k převodu podílového fondu do obhospodařování jiné investiční 
společnosti, vykonává práva a povinnosti převedeného podílového fondu investiční 
společnost, která podílový fond obhospodařuje k poslednímu dni zdaňovacího období nebo 
období, za které se podává daňové přiznání. Obdobně se postupuje u penzijní společnosti a 
fondů, které obhospodařuje. 

 
§ 38r 

 
 (2) Lze-li uplatnit daňovou ztrátu nebo její část ve zdaňovacích obdobích následujících 
po zdaňovacím období, v němž daňová ztráta vznikla, jako položku odčitatelnou od základu 
daně, lhůta pro vyměření39c) jak pro zdaňovací období, v němž daňová ztráta vznikla, tak i pro 
všechna zdaňovací období, za která lze tuto daňovou ztrátu nebo její část uplatnit, končí 
současně se lhůtou pro vyměření za poslední zdaňovací období, za které lze daňovou ztrátu 
nebo její část uplatnit. Obdobně se postupuje při uplatnění daňové ztráty (§ 38n odst. 1) při 
převedení podílového fondu do jiné investiční společnosti nebo při slučování fondů penzijní 
společnosti nebo při přeměně investičního fondu zaniklého bez provedení likvidace na 
otevřený podílový fond a dále při uplatnění ztráty po převodu podniku nebo jeho samostatné 
části, fúzi společností nebo rozdělení společnosti. 
 
 
Text ustanovení zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu 

nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhované změny 
 

 

Osvobození od daně dědické, daně darovací 
 a daně z převodu nemovitostí 
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 § 19 

  
 (1) Od daně dědické je osvobozeno nabytí majetku děděním, pokud k němu dochází 
mezi osobami zařazenými v  I. a II. skupině. 
  

(2) Od daně dědické je za podmínek dále uvedených osvobozeno nabytí 
 

a)  movitých věcí osobní potřeby u fyzických osob, pokud tyto věci po dobu 1 roku před 
nabytím  nebyly  součástí  obchodního  majetku  zůstavitele,  jakož  i  podílů  dědiců 
vyplácených z tohoto majetku a  podílů odvozených  ze společného jmění manželů  
zaniklého  v důsledku  úmrtí  jednoho  z   nich,  pokud  cena  tohoto  majetku nepřevyšuje 
u osob  III. skupiny  20 000 Kč  u každého jednotlivého poplatníka. Daň se vybere jen z té 
části ceny movitých věcí nebo podílu na těchto věcech nabývaných každým nabyvatelem, 
která převyšuje uvedené částky, 

  
b) vkladů na účtech u bank (s výjimkou vkladů na účtech zřízených pro podnikatelské účely), 

peněžních prostředků v české nebo cizí měně a cenných papírů, jakož i podílů dědiců 
vyplácených z tohoto majetku a podílů odvozených ze společného jmění manželů 
zaniklého v důsledku úmrtí jednoho z  nich, pokud úhrnná částka všech těchto hodnot 
nepřevyšuje u osob III. skupiny 20 000 Kč u každého jednotlivého poplatníka. Daň se 
vybere jen z té části movitého majetku nebo podílu na tomto majetku nabývaného každým 
nabyvatelem, která převyšuje uvedené částky, 
  

c)  částek, které se podle zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o  změnách 
některých zákonů souvisejících s jeho zavedením stávají předmětem dědictví.,2e)  

 
d) dědického podílu nezletilého na úhradu jednorázového pojistného na pojištění 

sirotčího důchodu podle zákona o důchodovém spoření.  

(3) Od daně darovací je osvobozeno bezúplatné nabytí majetku, pokud k němu   dochází 
mezi osobami zařazenými v I. a II. skupině. 

  

  (4) Od daně darovací je za podmínek dále uvedených osvobozeno nabytí 
  

a) movitých věcí osobní potřeby u fyzických osob, jestliže tyto věci po dobu 1 roku před 
nabytím nebyly součástí obchodního majetku dárce,  pokud cena tohoto majetku 
nepřevyšuje u osob III. skupiny 20 000 Kč u každého jednotlivého poplatníka. Daň se 
vybere jen z té části ceny movitých věcí nabývaných každým nabyvatelem, která převyšuje 
uvedené částky, 

  
b)  vkladů na účtech u bank (s výjimkou vkladů na účtech zřízených pro podnikatelské účely), 

peněžních prostředků v české nebo cizí měně a cenných papírů, pokud úhrnná částka 
všech těchto hodnot nepřevyšuje u osob III. skupiny 20 000 Kč u  každého jednotlivého 

                                                 
2e) § 25 zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se  státním příspěvkem a o  změnách některých   

zákonů  souvisejících s jeho zavedením.  
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poplatníka. Daň se vybere jen z té části movitého majetku nabývaného každým 
nabyvatelem, která převyšuje uvedené částky, 

  
c) jiného majetkového prospěchu nabytého na základě smlouvy o výpůjčce uzavřené mezi 

vlastníkem pozemku a bytovým družstvem nebo vlastníkem jednotky při úpravě práva 
k pozemku podle zvláštního předpisu,2f) 

  
d) příležitostných bezúplatných nabytí movitého majetku a jiného majetkového prospěchu, 

jehož hodnota nepřesahuje 3 000 Kč. 
 
(5) U jednoho poplatníka se podmínky pro osvobození uvedené v odstavci 2 písm. a) 

a b) a v  odstavci 4 písm. a) a b) posuzují samostatně. 
  

(6) Od daně dědické a daně darovací jsou dále osvobozena nabytí movitého majetku, 
pokud zůstavitel nebo dárce byl zástupcem cizího státu pověřeným v České republice, 
příslušníkem jeho rodiny žijícím s ním ve společné domácnosti, jakož i  jinou osobou, jíž 
příslušely diplomatické výsady a imunity a která nebyla občanem České republiky, je-li 
zaručena vzájemnost. 
----------------------------- 
2f)  § 21 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám 

a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony 
(zákon o vlastnictví bytů). 

  
 
Text zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění s vyznačením navrhovaných 

změn 
 

§ 24 
 
 (8) Ustanovení odstavce 7 se nevztahuje na účetní jednotky, které k výkonu činnosti 
potřebují podle zvláštních právních předpisů bankovní licenci,20a) povolení k výkonu činnosti 
obchodníka s cennými papíry,20b) povolení ke vzniku investiční společnosti nebo investičního 
fondu,20c) povolení ke vzniku a činnosti penzijního fondu,20d) povolení k činnosti penzijní 
společnosti,20l) povolení působit jako družstevní záložna,20e) povolení k provozování 
pojišťovací nebo zajišťovací činnosti,20f) povolení k provádění všeobecného zdravotního 
pojištění.20g) Dále se ustanovení odstavce 7 nevztahuje na Českou národní banku,20h) Českou 
konsolidační agenturu,20i) Českou kancelář pojistitelů20j) a Všeobecnou zdravotní pojišťovnu 
České republiky.20k) 
 
20l) zákon č. …/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření. 
 

Text zákona č. 256/2004 Sb., zákon o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění 
s vyznačením navrhovaných změn 

 
§ 2a 

 
Profesionální zákazník 
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 (1) Profesionálním zákazníkem se v tomto zákoně rozumí 
a) banka a instituce elektronických peněz, 
b) spořitelní a úvěrní družstvo, 
c) obchodník s cennými papíry, 
d) pojišťovna, 
e) zajišťovna, 
f) investiční společnost, 
g) investiční fond, 
h) penzijní fond, 
i) penzijní společnost, 
i) j) osoba, která jako svou rozhodující činnost provádí sekuritizaci, 
j) k) osoba, která obchoduje na vlastní účet s investičními nástroji za účelem snížení rizika 
(hedging) z obchodů s investičními nástroji uvedenými v § 3 odst. 1 písm. d) až k) a tato 
činnost patří mezi její rozhodující činnosti, 
k) l) osoba, která obchoduje na vlastní účet s investičními nástroji uvedenými v § 3 odst. 1 
písm. g) až i) nebo komoditami a tato činnost patří mezi její rozhodující činnosti, 
l) m) právnická osoba, která je příslušná hospodařit s majetkem státu při zajišťování nákupu, 
prodeje nebo správy jeho pohledávek nebo jiných aktiv, anebo při restrukturalizaci 
obchodních společností nebo jiných právnických osob s majetkovou účastí státu, 
m) n) zahraniční osoba s obdobnou činností jako některá z osob uvedených v písmenech a) až 
l) m), 
n) o) stát nebo členský stát federace, 
o) p) Česká národní banka, zahraniční centrální banka nebo Evropská centrální banka a 
p) q) Světová banka, Mezinárodní měnový fond, Evropská investiční banka nebo jiná 
mezinárodní finanční instituce. 
 

§ 54 
 

Stálý rozhodčí soud organizátora regulovaného trhu 
 
 (2) Stálý rozhodčí soud rozhoduje spory z obchodů na regulovaném trhu 
organizovaném zřizovatelem a z vypořádání těchto obchodů, jakož i spory z obchodů v 
mnohostranném obchodním systému provozovaném zřizovatelem a z vypořádání těchto 
obchodů. Stálý rozhodčí soud rozhoduje i spory z obchodů s komoditami a spory z dalších 
obchodů na finančním trhu, pokud takové obchody vyplývají z další podnikatelské činnosti 
zřizovatele registrované Českou národní bankou podle § 39. Stálý rozhodčí soud může též 
rozhodovat spory z ostatních obchodů s investičními nástroji nebo komoditami, spory z 
podnikání na kapitálovém trhu, peněžním trhu, trhu doplňkového penzijního spoření, 
pojišťovacím trhu a trhu penzijního připojištění, pokud se na tom strany dohodnou. 
 

§ 151 
 

Vymezení pojmů 
 
 (1) Pro účely tohoto zákona se rozumí 
 (j) finanční institucí osoba, která není obchodníkem s cennými papíry ani bankou, ani 
družstevní záložnou nebo zahraničním obchodníkem s cennými papíry, a která jako svou 
rozhodující nebo podstatnou činnost nabývá nebo drží podíly na právnických osobách, anebo 
která jako svou rozhodující nebo podstatnou činnost vykonává některou z činností, které může 
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vykonávat banka, s výjimkou přijímání vkladů nebo jiných splatných peněžních prostředků od 
veřejnosti, a dále investiční společnost, investiční fond, penzijní fond, penzijní společnost, 
pojišťovna a zajišťovna, které vykonávají činnosti podle zvláštních zákonů, to vše včetně 
zahraničních osob s obdobnou náplní činnosti, 
 

Text zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, v platném znění s vyznačením 
navrhovaných změn 

 
§ 2a 

 
 (3) Porušením zákazů uvedených v odstavcích 1 a 2 není zejména shromažďování 
peněžních prostředků od veřejnosti 
a) bankami, pobočkami zahraničních bank a spořitelními a úvěrními družstvy2a), 
b) penzijními fondy v rámci penzijního připojištění se státním příspěvkem2b), 
c) pojišťovnami2c), 
d) nadacemi a nadačními fondy2d), 
e)v rámci pořádání veřejných sbírek2e), 
f) v rámci pořádání loterií a jiných podobných her2f), 
g) v rámci nabízení cenných papírů veřejnosti podle zákona upravujícího podnikání na 
kapitálovém trhu, 
h) penzijními společnostmi v rámci doplňkového penzijního spoření2g), 
je-li prováděno v souladu se zákony. 
  

 
2g) Zákon č. …/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření. 
 

§ 56 
 
 (1) Cenné papíry vydávané speciálním fondem kvalifikovaných investorů může 
smluvně nabývat 
a) banka, 
b) spořitelní a úvěrní družstvo, 
c) obchodník s cennými papíry, 
d) investiční společnost do svého majetku, 
e) investiční společnost do majetku v podílovém fondu, který obhospodařuje, pokud tento 
zákon nestanoví jinak [§ 51 odst. 6, § 53j odst. 1 písm. b), § 55 odst. 2], 
f) investiční fond, 
g) penzijní fond, 
h) penzijní společnost, 
h)i) pojišťovna, 
i)j) zajišťovna, 
j)k) zahraniční osoba odpovídající některé z osob uvedených v písmenech a) až i)j), 
k)l) osoba, která neposkytuje investiční služby ani není bankou a jejíž rozhodující činností je 
nabývání účastí na jiných právnických osobách nebo výkon některé činnosti bank, 
l)m) stát nebo členský stát federace, 
m)n) centrální banka, 
n)o) Evropská centrální banka, 
o)p) mezinárodní finanční instituce, 
p)q) právnická nebo fyzická osoba, která písemně prohlásí, že má zkušenosti s obchodováním 
s cennými papíry. 
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Text zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné 
činnosti a financování terorismu, v platném znění s vyznačením navrhovaných změn 

 
§ 2 

 
 (1) Povinnou osobou se pro účely tohoto zákona rozumí 
b) finanční instituce, kterou, pokud není úvěrovou institucí, je  
4. investiční společnost, investiční fond, penzijní společnost a penzijní fond,  
 

§ 13 
Výjimky z povinnosti identifikace a kontroly klienta 

 
 (2) Povinnost identifikovat a kontrolovat klienta není třeba plnit u 
  
a) smlouvy o životním pojištění nebo o penzijním připojištění se státním příspěvkem smlouvy 
o životním pojištění, o penzijním připojištění se státním příspěvkem nebo o doplňkovém 
penzijním spoření, jestliže jednorázové pojistné nebo vklad nepřesahuje částku 2 500 EUR, 
nebo pokud běžné pojistné nebo souhrn pravidelných vkladů v jednom kalendářním roce 
nepřesahuje částku 1 000 EUR, 

 
 

Text zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a 
o změně dalších zákonů, v platném znění s vyznačením navrhovaných změn 

 
§ 33 

 
 (4) Banky, pobočky zahraničních bank a spořitelní a úvěrní družstva (dále jen 
„peněžní ústav“), pojišťovny, investiční společnosti a investiční fondy, obchodníci s cennými 
papíry, penzijní společnosti, penzijní fondy podle zvláštního právního předpisu, Fond 
pojištění vkladů (dále jen „finanční instituce“), notáři, advokáti, fyzické a právnické osoby 
jsou povinni sdělit exekutorovi na jeho písemnou žádost údaje o číslech účtů povinného, 
jakož i o jejich stavu a změnách a údaje o majetku, věcech, listinách či zaknihovaných 
cenných papírech povinného jimi spravovaných či u nich pro povinného či povinným 
uschovaných. 
 

§ 33d 
 

V elektronické podobě způsobem umožňující dálkový přístup poskytne pro potřeby 
provedení exekuce exekutorům prostřednictvím Komory Ministerstvo financí údaje 
z informačního systému o účastnících podle zákona upravujícího doplňkové penzijní 
spoření7k) v rozsahu 

1. jméno, popřípadě jména a příjmení,  
2. rodné číslo, a pokud nebylo přiděleno, číslo pojištěnce vedené v registru 

pojištěnců Všeobecné zdravotní pojišťovny7j), 
3. číslo smlouvy o doplňkovém penzijním spoření, 
4. identifikační číslo penzijní společnosti. 
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7k) Zákon č. … /2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření.  
 

Text zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění s vyznačením 
navrhovaných změn 

 
§ 54a 

 
Smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku 

 
 (1) Smlouvami o finančních službách se pro účely smluv uzavíraných na dálku 
upravených v tomto zákoně rozumí smlouvy týkající se bankovních, platebních, úvěrových 
nebo pojistných služeb, smlouvy týkající se penzijního připojištění, doplňkového penzijního 
spoření, smlouvy týkající se poskytování investičních služeb nebo smlouvy týkající se 
obchodů na trhu s investičními nástroji. V případě pochybností se má za to, že za smlouvu o 
finančních službách se pro účely smluv uzavíraných na dálku vždy považuje smlouva 
uzavíraná v rámci předmětu podnikatelské činnosti podle první věty, kde na straně dodavatele 
vystupuje banka, pobočka zahraniční banky, devizové místo, instituce elektronických peněz, 
stavební spořitelna, spořitelní nebo úvěrní družstvo, pojišťovna, pojišťovací zprostředkovatel, 
pojišťovací makléř, pojišťovací agent, obchodník s cennými papíry, penzijní fond, investiční 
společnost, investiční fond, penzijní společnost, organizátor regulovaného trhu nebo 
investiční zprostředkovatel, nebo zahraniční osoba s obdobným předmětem podnikání. 
 

Text zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), 
v platném znění s vyznačením navrhovaných změn 

 
§ 3 

 
 (3) Živností dále není: 
a) činnost bank,11) institucí elektronických peněz11a), provozovatelů platebních systémů11b), 
činnost osob provádějících nebo zprostředkovávajících převody peněžních prostředků11c), 
činnost osob podnikajících na základě registrace ke směnárenské činnosti11d), činnost osob 
podnikajících na základě devizové licence11d), pojišťoven,12) zajišťoven, pojišťovacích 
zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí a odpovědných pojistných 
matematiků,12) penzijních fondů,12a) penzijních společností12c, spořitelních a úvěrních 
družstev,12b) komoditních burz8b), organizátorů regulovaných trhů13b), obchodníků s cennými 
papíry13b) a jejich vázaných zástupců13b) a činnost osob zabývajících se kolektivním 
investováním13) a činnosti osob provádějících vypořádání obchodů s cennými papíry,13a) 
činnosti osob provádějících přijímání a předávání pokynů nebo investičního poradenství 
týkající se investičních nástrojů za podmínek stanovených zvláštním zákonem13b) a jejich 
vázaných zástupců13b), 
 
12c) zákon č. …/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření. 
 

Text zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění s vyznačením 
navrhovaných změn 

 
§ 66b 

 
Jednání ve shodě 
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 (3) Není-li prokázán opak, má se za to, že osobami, jež jednají ve shodě podle 
odstavce 1, jsou i  
a) společnost s ručením omezeným a její společníci nebo pouze její společníci, 
b) veřejná obchodní společnost a její společníci nebo pouze její společníci, 
c) komanditní společnost a komplementáři nebo pouze její komplementáři, 
d) osoby blízké, 
e) penzijní společnosti, investiční společnost a jí obhospodařovaný investiční fond či penzijní 
fond nebo pouze jí obhospodařované fondy. 
 

Text zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění s vyznačením navrhovaných 
změn 

 
§ 11a 

 
Uveřejňování informací 

 
… 
 (4) Banka, která má významné postavení na finančním trhu České republiky, avšak 
nevztahují se na ni povinnosti uvedené v odstavci 2 nebo 3, uveřejňuje údaje o plnění pravidel 
obezřetného podnikání ve zkráceném rozsahu. Postavení banky se považuje za významné na 
finančním trhu České republiky, pokud je splněno alespoň jedno z těchto kritérií:  
a) průměrná bilanční suma banky je alespoň 500 000 000 EUR, přičemž průměrná bilanční 
suma se stanoví jako aritmetický průměr bilančních sum banky uvedených v posledních třech 
řádných účetních závěrkách ověřených právnickou, popřípadě fyzickou osobou vykonávající 
auditorskou činnost podle zákona upravujícího činnost auditorů3a) (dále jen "auditor"), 
b) banka je emitentem kótovaných cenných papírů, 
c) banka je depozitářem fondu kolektivního investování nebo penzijního fondu, nebo 
c) banka je depozitářem fondu kolektivního investování, penzijního fondu, důchodového 
fondu, účastnického fondu nebo transformovaného fondu, nebo 
d) postavení banky na finančním trhu České republiky v určité oblasti podnikání je vůči 
ostatním osobám finančního trhu České republiky dominantní3b). 
 

§ 17a 
 
 (3) Finanční institucí se pro účely tohoto zákona rozumí osoba, která není bankou ani 
zahraniční bankou, a která jako svou rozhodující či podstatnou činnost nabývá nebo drží 
podíly na právnických osobách nebo provádí některou z činností uvedených v § 1 odst. 1 a 3 
tohoto zákona, a dále investiční společnost, investiční fond, penzijní společnost, penzijní 
fond, pojišťovna a zajišťovna, které vykonávají činnosti podle zvláštních zákonů, to vše 
včetně zahraničních osob s obdobnou náplní činnosti. 
 

Text zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance znění, v platném znění s vyznačením 
navrhovaných změn 

 
§ 44 

 
 (1) Česká národní banka vykonává dohled nad 
a) bankami, pobočkami zahraničních bank, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi 
elektronických peněz, pobočkami zahraničních institucí elektronických peněz a jinými 
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osobami, které vydávají elektronické peníze, podle zvláštních právních předpisů9a) a nad 
bezpečným fungováním bankovního systému, 
b) obchodníky s cennými papíry, emitenty cenných papírů, centrálním depozitářem, jinými 
osobami vedoucími evidenci investičních nástrojů, investičními společnostmi, investičními 
fondy, provozovateli vypořádacích systémů, organizátory trhů s investičními nástroji a 
dalšími osobami, o nichž tak stanoví zvláštní právní předpisy upravující oblast podnikání na 
kapitálovém trhu9b), 
c) pojišťovnami, zajišťovnami, penzijními společnostmi, penzijními fondy a dalšími 
osobami působícími v oblasti pojišťovnictví, doplňkového penzijního spoření a penzijního 
připojištění podle zvláštních právních předpisů9c), 
d) bezpečným, spolehlivým a efektivním fungováním platebních systémů podle zvláštního 
právního předpisu9d), 
e) činností jiných osob, které mají povolení podle zvláštních právních předpisů9e). 
 

Text zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, v platném znění s vyznačením 
navrhovaných změn 

 
§ 3 

 
Vznik práva vykonávat činnost insolvenčního správce 

 
  
 (2) Právo vykonávat funkci insolvenčního správce dlužníka, který je podle zvláštního 
právního předpisu finanční institucí se zvláštním režimem2) nebo obchodníkem s cennými 
papíry, centrálním depozitářem, provozovatelem vypořádacího systému, organizátorem trhu s 
investičními nástroji, investiční společností, investičním fondem, penzijní společností nebo 
penzijním fondem, anebo dlužníkem, u něhož je bez dalšího přípustná reorganizace podle 
zvláštního zákona3), vzniká dnem nabytí právní moci zvláštního povolení nebo zvláštního 
povolení hostujícího insolvenčního správce. 
 

§ 17 
 

Členění a obsah seznamu 
 
  
 (3) Do zvláštní části seznamu se odděleně zapisují fyzické osoby, veřejné obchodní 
společnosti, zahraniční společnosti a hostující insolvenční správci, kterým vzniklo právo 
vykonávat činnost insolvenčního správce a mohou vykonávat funkci insolvenčního správce 
dlužníka, který je podle zvláštního právního předpisu finanční institucí se zvláštním 
režimem2) nebo obchodníkem s cennými papíry, centrálním depozitářem, provozovatelem 
vypořádacího systému, organizátorem trhu s investičními nástroji, investiční společností, 
investičním fondem, penzijní společností nebo penzijním fondem. 
 

§ 28 
 

Zvláštní povolení hostujícího insolvenčního správce 
 
 (1) Na návrh v českém jazyce vydá ministerstvo bez zbytečného odkladu zvláštní 
povolení hostujícího insolvenčního správce státnímu příslušníkovi členského státu podle § 2 
odst. 3 a zahraniční společnosti podle § 2 odst. 4, který splní podmínky § 27 odst. 1 a zároveň 
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složil zvláštní zkoušku insolvenčního správce nebo předložil ověřenou kopii o svém 
jmenování nebo jiné osvědčení vydané příslušným orgánem členského státu, které dokládá, že 
hostující insolvenční správce vykonává činnost insolvenčního správce dlužníka, který je 
finanční institucí se zvláštním režimem2), či obchodníkem s cennými papíry, centrálním 
depozitářem, provozovatelem vypořádacího systému, organizátorem trhu s investičními 
nástroji, investiční společností, investičním fondem, penzijní společností nebo penzijním 
fondem v souladu s předpisy tohoto členského státu (dále jen "zvláštní povolení hostujícího 
insolvenčního správce"). 
 

§ 31 
 

Údaj o osvědčení hostujícího insolvenčního správce nebo o zvláštním osvědčení 
hostujícího insolvenčního správce 

 
V rámci údaje o osvědčení hostujícího insolvenčního správce nebo zvláštním osvědčení 
hostujícího insolvenčního správce se uvede 
c) skutečnost, jde-li o hostujícího insolvenčního správce, který podle zvláštního povolení 
insolvenčního správce může vykonávat činnost insolvenčního správce úpadce, který je podle 
zvláštního právního předpisu finanční institucí se zvláštním režimem2) nebo obchodníkem s 
cennými papíry, centrálním depozitářem, provozovatelem vypořádacího systému, 
organizátorem trhu s investičními nástroji, investiční společností, investičním fondem, 
penzijní společností nebo penzijním fondem. 
 

§ 37 
 
 (2) Obsah a další náležitosti zvláštní zkoušky insolvenčního správce stanoví vyhláškou 
ministerstvo v dohodě s orgánem, který je oprávněn vykonávat dozor nebo dohled nad 
činností finanční instituce se zvláštním režimem2), obchodníkem s cennými papíry, centrálním 
depozitářem, provozovatelem vypořádacího systému, organizátorem trhu s investičními 
nástroji, investiční společností, investičním fondem, penzijní společností nebo penzijním 
fondem. 
 

Text zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, v platném znění s vyznačením 
navrhovaných změn 

 
§ 10 

 
Střet zájmů 

 
(1) Statutárním orgánem nebo jeho členem, členem dozorčího orgánu tuzemské 

pojišťovny nebo tuzemské zajišťovny, jejich prokuristou a osobou s účastí na jejím řízení 
nesmí být fyzická osoba, která je 

 
c) statutárním orgánem nebo jeho členem, členem dozorčího orgánu nebo prokuristou jiné 

tuzemské právnické osoby, která je pojišťovnou, zajišťovnou, penzijním fondem, 
penzijní společností, bankou, spořitelním a úvěrním družstvem nebo jinou finanční 
institucí, pojišťovacím zprostředkovatelem, samostatným likvidátorem pojistných 
událostí, anebo osobou s povolením k obchodování s cennými papíry; to neplatí, je-li 
tato právnická osoba ovládanou osobou nebo ovládající osobou pojišťovny nebo 
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zajišťovny, ve které je tato fyzická osoba členem statutárního nebo dozorčího orgánu, 
anebo jejich prokuristou, nebo jedná-li se o koncern, 

 
Text zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 

Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění s vyznačením navrhovaných změn 
 

§ 3 
 
 (2) Povinnost podle odstavce 1 se nevztahuje na 
c) platby důchodů z důchodového pojištění, včetně jednorázových doplatků a výplat náhrad z 
dávek z penzijních fondů a účastnických fondů obhospodařovaných penzijní společností, 
 
Text zákona č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění 

dalších zákonů, v platném znění s vyznačením navrhovaných změn 
 

§ 3 
 

Působnost České národní banky v oblasti dohledu nad kapitálovým trhem 
 
Česká národní banka v oblasti kapitálového trhu 
a) vykonává dohled v rozsahu stanoveném tímto zákonem a zvláštními právními předpisy 
upravujícími oblast podnikání na kapitálovém trhu, kolektivního investování, dluhopisů, 
práva obchodních společností, doplňkového penzijního spoření a oblast umisťování 
peněžních prostředků penzijních fondů1), 
b) rozhoduje o právech, právem chráněných zájmech a povinnostech právnických a fyzických 
osob, pokud tak stanoví tento zákon nebo zvláštní právní předpisy upravující oblast podnikání 
na kapitálovém trhu, kolektivního investování, dluhopisů, práva obchodních společností, 
doplňkového penzijního spoření a oblast umisťování peněžních prostředků penzijních 
fondů1), 
c) kontroluje plnění informačních povinností osob podléhajících dohledu České národní 
banky stanovených tímto zákonem a zvláštními právními předpisy upravujícími oblast 
podnikání na kapitálovém trhu, kolektivního investování, dluhopisů, práva obchodních 
společností, penzijního spoření a oblast umisťování peněžních prostředků penzijních fondů1), 
d) vykonává další činnosti podle tohoto zákona. 
 
1)  Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých 

zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. 
Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. 
Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů. 
Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. 
Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
Zákon č. …/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření. 

§ 8 
 
 (6) Osobu, kterou obchodník s cennými papíry pověřil nebo penzijní společnost 
pověřila výkonem některých činností podle zvláštního právního předpisu2) zákona 
upravujícího podnikání na kapitálovém trhu nebo zákona upravujícího doplňkové 
penzijní spoření, je Česká národní banka oprávněna kontrolovat v rozsahu, ve kterém byla 
tato osoba pověřena výkonem činnosti, a kontrolovaná osoba je povinna poskytnout 
součinnost. 
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§ 13 
 
 (1) Česká národní banka vede seznamy 
zc) likvidních kótovaných akcií20c)., 
zd) penzijních společností a depozitářů důchodových fondů, účastnických fondů a 
transformovaných fondů27), 
ze) mezinárodních finančních institucí zapsaných Českou národní bankou, jejichž 
závazky jsou zaručeny státy, které jsou jejími členy28). 
 

27
) Zákon č. …/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření. 

28) § 98 až 100 zákona č. …/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření. 

Text zákona č. 93/2009 o auditorech a změně některých zákonů (zákon o auditorech) 

 
§ 2 

Pro účely tohoto zákona se rozumí 

m) subjekty veřejného zájmu právnické osoby, které jsou založeny podle českého práva a 
jejichž převoditelné cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu kteréhokoli 
členského státu Evropské unie nebo smluvního státu dohody o Evropském hospodářském 
prostoru (dále jen „členský stát“), banky, pojišťovny a zajišťovny, Všeobecná zdravotní 
pojišťovna České republiky8), zdravotní pojišťovny, penzijní fondy, penzijní společnosti, 
spořitelní a úvěrní družstva, obchodníci s cennými papíry, centrální depozitář, provozovatel 
vypořádacího systému, investiční společnosti, investiční fondy a instituce elektronických 
peněz. Subjektem veřejného zájmu je rovněž obchodní společnost nebo družstvo nebo 
konsolidující účetní jednotka, pokud průměrný přepočtený stav zaměstnanců obchodní 
společnosti nebo družstva nebo konsolidačního celku za bezprostředně předcházející účetní 
období převýšil 4 000 zaměstnanců,  
 

§ 44 

(6) Pojišťovna, zajišťovna, penzijní fond, penzijní společnost, spořitelní a úvěrní družstvo, 
banka, obchodník s cennými papíry, provozovatel vypořádacího systému, investiční 
společnost, investiční fond a instituce elektronických peněz nemusejí mít zřízen výbor pro 
audit, pokud 

a) nejsou osobou, jejíž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, 
b) funkci výboru pro audit plní dozorčí orgán a 
c) podle své poslední roční účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky splňuje 

nejméně 2 z následujících 3 kritérií: 
1. průměrný počet zaměstnanců v posledním finančním roce je nižší než 250, 
2. celková bilanční suma nepřesahuje 43 000 000 EUR, nebo 
3. roční čistý obrat nepřesahuje 50 000 000 EUR. 

 
 
Text zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech,  v platném znění s vyznačením 

navrhovaných změn 

                                                 
8)  Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
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§ 49 

 (10) Organizační složka státu může za své zaměstnance hradit část příspěvku na 
penzijní připojištění12a), nebo doplňkové penzijní spoření12b) a část pojistného na soukromé 
životní pojištění12bc), které hradí zaměstnavatel pojišťovně na základě pojistné smlouvy 
uzavřené mezi zaměstnancem jako pojistníkem a pojišťovnou pouze z fondu kulturních a 
sociálních potřeb. Podmínky úhrady pojistného a jeho výši upraví vyhláška o fondu kulturních 
a sociálních potřeb. 
 
12b) zákon č. …/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření. 

§ 62 

 (4) Příspěvková organizace může za své zaměstnance hradit část příspěvku na penzijní 
připojištění12a), nebo doplňkové penzijní spoření12b) a část pojistného na soukromé životní 
pojištění12bc), které hradí zaměstnavatel pojišťovně na základě pojistné smlouvy uzavřené 
mezi zaměstnancem jako pojistníkem a pojišťovnou pouze z fondu kulturních a sociálních 
potřeb. Podmínky úhrady pojistného a jeho výši upraví vyhláška o fondu kulturních a 
sociálních potřeb. 
 
 

Text části Přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích 
 
Část IV položka 66 písmeno d)  
 
Přijetí žádosti o 
 
- povolení k činnosti organizátora regulovaného trhu     Kč 200 000 
  
- povolení k provozování vypořádacího systému      Kč 100 000 
  
- povolení k činnosti centrálního depozitáře       Kč 100 000 
  
- povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry, který není bankou, nebo k poskytování 
investičních služeb prostřednictvím organizační složky     Kč 50 000 
 
- registraci investičního zprostředkovatele       Kč 2 000 
  
- registraci činnosti investičního zprostředkovatele v oblasti zprostředkování 
důchodového spoření podle zákona upravujícího doplňkové důchodové spoření  

Kč 10 000 
 
- prodloužení registrace činnosti investičního zprostředkovatele v oblasti 
zprostředkování důchodového spoření podle zákona upravujícího doplňkové důchodové 
spoření          Kč 5 000 
 
- zápis činnosti vázaného zástupce investičního zprostředkovatele v oblasti 
zprostředkování důchodového spoření podle zákona upravujícího doplňkové důchodové 
spoření          Kč 2 000 
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- prodloužení zápisu činnosti vázaného zástupce investičního zprostředkovatele v oblasti 
zprostředkování důchodového spoření podle zákona upravujícího doplňkové důchodové 
spoření           Kč 1 000 
 
- zápis vázaného zástupce penzijní společnosti podle zákona upravujícího doplňkové 
důchodové spoření          Kč 2 000 
 
- prodloužení zápisu vázaného zástupce penzijní společnosti podle zákona upravujícího 
doplňkové důchodové spoření        Kč 1 000 
 
- akreditaci podle zákona upravujícího doplňkové důchodové spoření  Kč 10 000 
 
- prodloužení akreditace podle zákona upravujícího doplňkové důchodové spoření  

Kč 5 000 
 
- povolení k činnosti investiční společnosti, k činnosti investičního fondu  Kč 50 000 
  
- povolení k veřejnému nabízení cenných papírů zahraničního speciálního fondu na území 
České republiky          Kč 50 000 
  
- povolení k vytvoření podílového fondu       Kč 20 000 
  
- povolení k nabytí účasti na obchodníkovi s cennými papíry, organizátorovi regulovaného 
trhu, vypořádacím systému, centrálním depozitáři, investiční společnosti a investičním fondu
           Kč 1 000 
  
- povolení pro obchodníka s cennými papíry, organizátora regulovaného trhu, vypořádacího 
systému, centrálního depozitáře, investiční společnosti a investičního fondu k fúzi, převodu, 
zastavení nebo nájmu podniku, převodu obchodního jmění a změně právní formy 
           Kč 20 000 
 
 

Text zákona č. 408/2010 Sb., o finančním zajištění, v platném znění s vyznačením 
navrhovaných změn 

 
§ 5 

 
Finanční kolaterál 

  
 (1) Předmětem finančního zajištění je finanční kolaterál, kterým může být pouze 
  
f) úvěrová pohledávka, pokud věřitelem je osoba uvedená v § 7 odst. 1 písm. a), b) nebo t) u) 
nebo v § 7 odst. 2 písm. d), nebo zahraniční osoba s obdobnou činností jako některá z osob 
uvedených v § 7 odst. 1 písm. a) nebo b). 
 

§ 7 
 

Osoby oprávněné sjednat finanční zajištění 
 
 (1) Poskytovatelem a příjemcem může být pouze 
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o) penzijní společnost,8) 
  
o) p) právnická osoba, která obchoduje na vlastní účet s investičními nástroji za účelem 
snížení rizika (hedging) z obchodů s investičními nástroji, které nejsou finančními nástroji, a 
tato činnost patří mezi její rozhodující činnosti, 
  
p) q) právnická osoba, která obchoduje na vlastní účet s komoditami3) nebo investičními 
nástroji, které nejsou finančními nástroji, a tato činnost patří mezi její rozhodující činnosti, 
  
q) r) právnická osoba, která je tvůrcem trhu podle zákona upravujícího podnikání na 
kapitálovém trhu, 
  
r) s) ratingová agentura, 
  
s) t) zahraniční osoba s obdobnou činností jako některá z osob uvedených v písmenech a) až 
r) s) a 
  
t) u) právnická osoba se zvláštním statutem vyňatá z působnosti směrnice Evropského 
parlamentu a Rady upravující činnost úvěrových institucí6). 
 

§ 20 
 

Vzdání se práva na započtení 
 
 Dlužník, jehož závazek odpovídá dané úvěrové pohledávce, kdy věřitelem je osoba 
uvedená v § 7 odst. 1 písm. a), b) nebo t) u) nebo v § 7 odst. 2 písm. d), anebo zahraniční 
osoba s obdobnou činností jako některá z osob uvedených v § 7 odst. 1 písm. a ) nebo b), 
může prohlásit, že se proti této úvěrové pohledávce vzdává práva na započtení jakékoliv 
pohledávky, kterou má nebo bude mít vůči věřiteli a každému pozdějšímu oprávněnému, 
který úvěrovou pohledávku získá postoupením nebo z jiného právního důvodu; tohoto práva 
se může dlužník vzdát ještě před vznikem nároku na započtení. 


