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ZÁKON

ze dne 10. prosince 2015

o ukon�ení dochodového spoYení

Parlament se usnesl na tomto zákon� �eské re-
publiky:

�ÁST PRVNÍ

UKON�ENÍ DnCHODOVÉHO SPOXENÍ

§ 1

PYedm�t úpravy

Tento zákon upravuje ukon�ení systému do-
chodového spoYení podle zákona �. 426/2011 Sb.,
o dochodovém spoYení, ve zn�ní pozd�jaích pYed-
piso, (dále jen „zákon o dochodovém spoYení“) a s tím
související povinnosti penzijní spole�nosti, depozi-
táYe dochodového fondu, správce pojistného na do-
chodové spoYení (dále jen „správce pojistného“),
práva a povinnosti ú�astníka dochodového spoYení
(dále jen „ú�astník“) a v˝kon dohledu.

§ 2

Vztah k zákonu o dochodovém spoYení

(1) PYi ukon�ování systému dochodového spo-
Yení se postupuje podle zákona o dochodovém spo-
Yení, pokud tento zákon nestanoví jinak.

(2) V Centrálním registru smluv nelze registro-
vat smlouvu o dochodovém spoYení a pojistnou
smlouvu o pojiat�ní dochodu.

(3) Penzijní spole�nost není povinna aktualizo-
vat údaje uvedené ve statutu dochodového fondu
související s povinnostmi ulo~en˝mi tímto zákonem.

§ 3

Nároky ú�astníka

(1) Ú�astník má nárok na vyplacení prostYedko
ú�astníka

a) pYevedením na jím uveden˝ ú�et u osoby opráv-
n�né poskytovat platební slu~by, nebo dodáním
prostYednictvím poatovního poukazu, nebo

b) pYevedením na jeho doplHkové penzijní spoYení

podle zákona upravujícího doplHkové penzijní
spoYení, nebo penzijní pYipojiat�ní se státním
pYísp�vkem podle zákona upravujícího penzijní
pYipojiat�ní se státním pYísp�vkem.

(2) Do dne 30. záYí 2016 ú�astník penzijní spo-
le�nosti písemn� sd�lí své jméno, rodné �íslo nebo
datum narození, nebylo-li pYid�leno rodné �íslo,
zvolen˝ zposob vyplacení prostYedko ú�astníka a

a) �íslo ú�tu u osoby oprávn�né poskytovat pla-
tební slu~by, na kter˝ mají b˝t prostYedky
ú�astníka pYevedeny, nebo adresu, na kterou
mají b˝t prostYedky ú�astníka dodány prostYed-
nictvím poatovního poukazu, nebo

b) �íslo ú�tu ur�eného pro pYíjem pYísp�vko na do-
plHkové penzijní spoYení, nebo penzijní pYipo-
jiat�ní se státním pYísp�vkem penzijní spole�-
nosti, se kterou má ú�astník uzavYenou smlouvu
o doplHkovém penzijním spoYení, nebo penzij-
ním pYipojiat�ní, a �íslo této smlouvy.

(3) Je-li smlouva o doplHkovém penzijním spo-
Yení nebo penzijním pYipojiat�ní se státním pYísp�v-
kem uzavYena se stejnou penzijní spole�ností, sd�lení
podle odstavce 2, jím~ si ú�astník zvolil mo~nost
podle odstavce 1 písm. b), lze zaslat zposobem do-
hodnut˝m s penzijní spole�ností.

(4) V pYípad� pYevodu na ú�et v zahrani�í u oso-
by oprávn�né poskytovat platební slu~by nebo do-
dání prostYednictvím poatovního poukazu má pen-
zijní spole�nost nárok na úhradu ú�eln� vynalo~e-
n˝ch náklado s tím spojen˝ch, ve v˝ai, která pYesa-
huje náklady na pYevod na ú�et v �eské republice
u osoby oprávn�né poskytovat platební slu~by.
O tyto náklady se sní~í vyplácené prostYedky ú�ast-
níka podle § 11 odst. 2.

(5) V pYípad�, ~e je penzijní spole�nosti doru-
�ena pYede dnem 1. Yíjna 2016 v˝zva podle § 15
odst. 1 nebo sd�lení podle § 15 odst. 5 zákona o do-
chodovém spoYení, má tato v˝zva nebo sd�lení pYed-
nost pYed sd�lením ú�astníka podle odstavce 2. Jde-li
o v˝zvu podle § 15 odst. 1 zákona o dochodovém
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spoYení, vztahuje se v�ta první pouze na 60 % pro-
stYedko ú�astníka.

(6) Pohledávku ú�astníka za penzijní spole�-
ností vypl˝vající z jeho ú�asti na dochodovém spo-
Yení nelze postihnout v˝konem rozhodnutí ani exe-
kucí.

§ 4

Úmrtí ú�astníka ve spoYící dob�

Penzijní spole�nost vyplatí d�dici prostYed-
ky ú�astníka odpovídající d�dickému podílu podle
rozhodnutí soudu o d�dictví, které nabylo právní
moci, do 1 m�síce ode dne, kdy o to d�dic písemn�
po~ádal.

§ 5

Strategie spoYení

Ode dne vstupu dochodov˝ch fondo do likvi-
dace nelze m�nit strategii spoYení.

§ 6

Oznámení ú�astníkom

(1) Penzijní spole�nost je povinna do dne
31. bYezna 2016 zaslat ú�astníkovi oznámení o po-
stupu pYi ukon�ení dochodového spoYení.

(2) Oznámení podle odstavce 1 obsahuje ze-
jména informace o

a) zposobu a lhot� vyplacení prostYedko ú�ast-
níka,

b) povinnosti ú�astníka písemn� sd�lit penzijní
spole�nosti zvolen˝ zposob vyplacení a �íslo
ú�tu u osoby oprávn�né poskytovat platební
slu~by, nebo adresu, nebo penzijní spole�nost
a �íslo ú�tu ur�eného pro pYíjem pYísp�vko na
doplHkové penzijní spoYení, nebo penzijní pYi-
pojiat�ní se státním pYísp�vkem a �íslo smlouvy
o doplHkovém penzijním spoYení, nebo penzij-
ním pYipojiat�ní se státním pYísp�vkem a jméno,
rodné �íslo nebo datum narození ú�astníka, ne-
bylo-li pYid�leno rodné �íslo,

c) lhot� pro zaslání sd�lení podle písmene b),

d) právu penzijní spole�nosti na úhradu ú�eln� vy-
nalo~en˝ch náklado spojen˝ch s pYevodem na
ú�et v zahrani�í u osoby oprávn�né poskytovat
platební slu~by nebo dodáním prostYednictvím
poatovního poukazu,

e) zm�n� zposobu investování dochodov˝ch fon-
do,

f) mo~nosti doplatit pojistné na dochodové pojia-
t�ní za dobu ú�asti na dochodovém spoYení,

g) pYevodu prostYedko ú�astníka na ú�et ur�en˝
správcem pojistného a mo~nosti ú�astníka po-
~ádat správce pojistného o v˝platu prostYedko
ú�astníka.

(3) Penzijní spole�nost uveYejní informace po-
dle odstavce 2 do dne 31. bYezna 2016 také na sv˝ch
internetov˝ch stránkách.

§ 7
V˝pis dochodového spoYení

(1) V˝pis dochodového spoYení za kalendáYní
rok 2015 je penzijní spole�nost povinna zaslat bez-
platn� ú�astníkovi nejpozd�ji do dne 31. bYezna
2016.

(2) V˝pis dochodového spoYení za kalendáYní
rok 2016 je penzijní spole�nost povinna zaslat bez-
platn� ú�astníkovi pouze v pYípad�, ~e se údaje liaí
od údajo uveden˝ch ve v˝pisu zaslaného podle § 11
odst. 3.

§ 8
Investování dochodov˝ch fondo

(1) Penzijní spole�nost pYi investování pro-
stYedko ú�astníko v dochodov˝ch fondech postupu-
je tak, aby nejpozd�ji ke dni vstupu dochodov˝ch
fondo do likvidace byly prostYedky ú�astníko inves-
továny pouze do vklado u regulované banky podle
zákona o dochodovém spoYení.

(2) Vklady u jedné regulované banky mohou
dosáhnout nejv˝ae 35 % hodnoty majetku v docho-
dov˝ch fondech.

(3) V rozsahu pln�ní povinnosti podle odstav-
co 1 a 2 není zposob investování stanoven˝ ve sta-
tutu dochodového fondu pro penzijní spole�nost zá-
vazn˝.

§ 9
Úplata penzijní spole�nosti

(1) Náklady penzijní spole�nosti související
s jednáním podle tohoto zákona se hradí z úplaty
penzijní spole�nosti podle zákona o dochodovém
spoYení.
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(2) Ode dne vstupu dochodov˝ch fondo do lik-
vidace nesmí úplata za obhospodaYování majetku
v dochodov˝ch fondech pYekro�it 0,3 % fondového
vlastního kapitálu podle zákona o dochodovém spo-
Yení.

§ 10

Likvidace dochodov˝ch fondo

(1) Povolení k vytvoYení dochodov˝ch fondo
zaniká dne 30. �ervna 2016. Zánikem povolení k vy-
tvoYení dochodov˝ch fondo se dochodov˝ fond zru-
auje a vstupuje do likvidace.

(2) Dochodov˝ fond zaniká vyplacením vaech
prostYedko ú�astníko podle § 11 odst. 1 a 4.

§ 11

V˝plata prostYedko ú�astníka

(1) Penzijní spole�nost vyplatí ú�astníkovi pro-
stYedky ú�astníka zposobem uveden˝m ve sd�lení
podle § 3 odst. 2 nejdYíve dne 15. Yíjna 2016. V˝platu
prostYedko ú�astníko ukon�í do dne 31. prosince
2016.

(2) Penzijní spole�nost nejdYíve jeden pracovní
den pYede dnem vyplacení prostYedko ú�astníka
odepíae z majetkového podú�tu dochodové jednotky
a na pen�~ní podú�et ú�astníka pYipíae pen�~itou
�ástku odpovídající po�tu odepsan˝ch dochodov˝ch
jednotek násobenou aktuální hodnotou dochodové
jednotky dochodového fondu.

(3) Penzijní spole�nost bez zbyte�ného od-
kladu po vyplacení prostYedko ú�astníka zaale ú�ast-
níkovi bezplatn� v˝pis dochodového spoYení.

(4) V pYípad�, ~e prostYedky ú�astníka nebyly
vyplaceny ve lhot� a zposobem podle odstavce 1,
vyplatí penzijní spole�nost bez zbyte�ného odkladu
zbylé prostYedky ú�astníko na ú�et ur�en˝ správcem
pojistného a informuje jej o tom, jaká �ást z t�chto
prostYedko pYipadá na jednotlivé ú�astníky.

(5) V rozsahu, v n�m~ byly prostYedky ú�ast-
níka vyplaceny na ú�et ur�en˝ správcem pojistného,
zaniká nárok ú�astníka na vyplacení prostYedko
ú�astníka vo�i penzijní spole�nosti.

(6) Právní vztah ze smlouvy o dochodovém
spoYení zaniká vyplacením vaech prostYedko ú�ast-
níka podle odstavce 1 nebo 4.

§ 12

Ú�et nevypoYádan˝ch prostYedko

(1) Správce pojistného pYevede prostYedky pYi-
padající na ú�astníka na ú�et nevypoYádan˝ch pro-
stYedko ú�astníka.

(2) Ú�et nevypoYádan˝ch prostYedko ú�astníka
je osobním daHov˝m ú�tem ú�astníka.

(3) PYi správ� prostYedko na ú�tu nevypoYáda-
n˝ch prostYedko se postupuje podle daHového Yádu.

§ 13

DepozitáY dochodového fondu

(1) DepozitáY dochodového fondu kontroluje,
zda penzijní spole�nost nakládá s majetkem v docho-
dovém fondu v souladu s tímto zákonem.

(2) PYi poruaení tohoto zákona penzijní spole�-
ností se na �innost depozitáYe pou~ije zákon o do-
chodovém spoYení obdobn�.

§ 14

Slou�ení dochodov˝ch fondo

Penzijní spole�nost, na kterou bylo pYevedeno
obhospodaYování vaech dochodov˝ch fondo jiné
penzijní spole�nosti, není povinna po~ádat o povo-
lení slou�ení dochodov˝ch fondo.

§ 15

V˝ro�ní zpráva

Ve v˝ro�ní zpráv� za rok 2016 penzijní spole�-
nost uvede kone�nou zprávu o prob�hu likvidace.

§ 16

Uchovávání dokumento a záznamo

Penzijní spole�nost uchovává dokumenty a zá-
znamy uvedené v § 31 zákona o dochodovém spo-
Yení po dobu 10 let ode dne zániku dochodového
fondu. To platí i pro jejího právního nástupce a rov-
n�~ pro osobu, které bylo povolení k �innosti pen-
zijní spole�nosti odHato.

�ÁST DRUHÁ
DOHLED

§ 17

Dohled nad dodr~ováním povinností penzijní
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spole�nosti a depozitáYe dochodového fondu podle
tohoto zákona vykonává �eská národní banka. PYi
v˝konu dohledu podle tohoto zákona se pou~ije zá-
kon o dochodovém spoYení obdobn�.

�ÁST TXETÍ

ZÁNIK POJISTNÉHO
NA DnCHODOVÉ SPOXENÍ

§ 18
Stanovení pojistného

(1) Ode dne 1. Yíjna 2016 nelze stanovit pojistné
na dochodové spoYení a pYedepsat pYísluaenství po-
jistného.

(2) Ode dne 1. záYí 2016 nelze podat Yádné ani
dodate�né pojistné tvrzení k pojistnému na docho-
dové spoYení.

§ 19
Zánik nedoplatko

(1) Dnem 1. Yíjna 2016 zanikají nedoplatky na
pojistném na dochodové spoYení.

(2) Na pYísluaenství pojistného se odstavec 1
nepou~ije.

�ÁST �TVRTÁ

DOPLACENÍ POJISTNÉHO
NA DnCHODOVÉ POJI`T⇢NÍ

§ 20

Ú�astník mo~e za dobu své ú�asti na dochodo-
vém spoYení v období pYed rokem 2016 doplatit po-
jistné na dochodové pojiat�ní upravené zákonem
o pojistném na sociální zabezpe�ení a pYísp�vku na
státní politiku zam�stnanosti, pokud splnil podmín-
ku uvedenou v § 23 odst. 1 v�t� první. Pojistné na
dochodové pojiat�ní lze doplatit pouze za celou do-
bu ú�asti na dochodovém spoYení pYed rokem 2016.

§ 21

(1) Doplatek pojistného na dochodové pojiat�ní
podle § 20 �iní u

a) zam�stnance 60 % z pojistného na dochodové
spoYení, které bylo plátcem pojistného na do-
chodové spoYení odvedeno,

b) zam�stnance, kter˝ nem�l plátce pojistného na
dochodové spoYení uvedeného v § 2 zákona
o pojistném na dochodové spoYení, a zam�st-
nance, kter˝ je povinen uhradit pojistné na do-
chodové spoYení podle § 31 zákona o pojistném
na dochodové spoYení, 60 % z pojistného na
dochodové spoYení, které byl zam�stnanec po-
vinen uhradit správci pojistného na dochodové
spoYení,

c) osoby samostatn� v˝d�le�n� �inné 3 % z úhrnu
vym�Yovacích základo pro pojistné na docho-
dové pojiat�ní a pYísp�vek na státní politiku za-
m�stnanosti za kalendáYní roky, v nich~ aspoH
po �ást roku byla ú�astna dochodového spoYení,
a v této dob� trval v˝kon samostatné v˝d�le�né
�innosti, ze které m�lo b˝t zaplaceno pojistné
na dochodové pojiat�ní,

d) osoby dobrovoln� ú�astné dochodového pojia-
t�ní 3 % z úhrnu vym�Yovacích základo pro
pojistné na dochodové pojiat�ní za kalendáYní
m�síce, v nich~ trvala ú�ast na dochodovém
spoYení, z nich~ bylo zaplaceno pojistné na do-
chodové pojiat�ní.

(2) Doplatek pojistného na dochodové pojiat�ní
stanoven˝ podle odstavce 1 písm. a) se sní~í o �ástku
ve v˝ai 3 % z vym�Yovacího základu zam�stnance
pro pojistné na dochodové pojiat�ní, pokud zam�st-
nanci bylo za dobu ú�asti na dochodovém spoYení
sra~eno z jeho pYíjmo, které mu zam�stnavatel
zú�toval, pojistné na dochodové pojiat�ní ve v˝ai
6,5 % z vym�Yovacího základu a pYeplatek na pojist-
ném na dochodové pojiat�ní nebyl zam�stnavateli
vrácen. Doplatek pojistného na dochodové pojiat�ní
se upraví podle v�ty první jen na ~ádost zam�stnance
dolo~enou potvrzením zam�stnavatele o tom, ~e
tento pYeplatek nebyl zam�stnavateli vrácen.

(3) Zam�stnancem se pro ú�ely tohoto zákona
rozumí fyzická osoba, která je poplatníkem pojistné-
ho na dochodové pojiat�ní na základ� § 3 odst. 1
písm. b) a § 25 zákona o pojistném na sociální za-
bezpe�ení a pYísp�vku na státní politiku zam�stna-
nosti. V˝ae doplatku na dochodové pojiat�ní se za-
okrouhluje na celé koruny sm�rem dolo.

§ 22

(1) Doplatek pojistného na dochodové pojiat�ní
podle § 21 lze zaplatit nejpozd�ji do 29. prosince
2017.
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(2) Pro zposob zaplacení doplatku pojistného
na dochodové pojiat�ní se pou~ije § 19 zákona o po-
jistném na sociální zabezpe�ení a pYísp�vku na státní
politiku zam�stnanosti obdobn� s tím, ~e doplatek
bude placen na ú�et ur�en˝ okresní správou sociál-
ního zabezpe�ení.

(3) Bude-li doplatek pojistného na dochodové
pojiat�ní zaplacen po uplynutí lhoty uvedené v od-
stavci 1 nebo bude-li v této lhot� zaplacen v ni~aí
�ástce, pova~uje se zaplacená �ástka za pYeplatek;
za pYeplatek se pova~uje té~ �ástka zaplacená nad
správnou v˝ai doplatku. Pro vrácení pYeplatku podle
v�ty první se pou~ije § 17 zákona o pojistném na
sociální zabezpe�ení a pYísp�vku na státní politiku
zam�stnanosti obdobn�, s tím, ~e lhota pro vrácení
pYeplatku, kter˝ vznikl v dosledku toho, ~e doplatek
byl ve lhot� uvedené v odstavci 1 zaplacen v ni~aí
�ástce, po�íná b�~et nejdYíve dnem 30. prosince 2017.

§ 23

(1) Ú�astník, kter˝ chce zaplatit doplatek po-
jistného na dochodové pojiat�ní, je povinen ve lhot�
do 30. �ervna 2017 na tiskopisu vydaném �eskou
správou sociálního zabezpe�ení po~ádat okresní
správu sociálního zabezpe�ení, v jejím~ územním
obvodu má trval˝ pobyt, o sd�lení v˝ae tohoto do-
platku. }ádost o sd�lení v˝ae doplatku se pova~uje
za podanou v�as, byla-li v poslední den této lhoty
poatovní zásilka obsahující ~ádost podána k pYe-
prav�. K ~ádostem podan˝m po uplynutí této lhoty
se nepYihlí~í.

(2) Okresní správa sociálního zabezpe�ení je
povinna do 90 dno ode dne obdr~ení ~ádosti ú�ast-
níka mu písemn� sd�lit v˝ai doplatku na pojistném
na dochodové pojiat�ní a lhotu a zposob zaplacení
tohoto doplatku; u ~ádostí podan˝ch pYed 1. lednem
2017 se za den obdr~ení ~ádosti pova~uje tento den.
Toto sd�lení se doru�uje do vlastních rukou.

(3) Údaje potYebné pro stanovení v˝ae doplatku
na pojistném na dochodové pojiat�ní u zam�stnance
sd�lí okresní správ� sociálního zabezpe�ení jeho
místn� pYísluan˝ správce dan� z pYíjmo, a to nejpoz-
d�ji do 45 dno ode dne obdr~ení její ~ádosti. Podal-li
~ádost podle odstavce 1 ú�astník, kter˝ v dob� ú�as-
ti na dochodovém spoYení byl vojákem z povolá-
ní nebo ve slu~ebním pom�ru pYísluaníka bezpe�-
nostního sboru, sd�lují tyto údaje okresní správ� so-
ciálního zabezpe�ení orgány uvedené v § 25 zákona

o pojistném na sociální zabezpe�ení a pYísp�vku
na státní politiku zam�stnanosti, a to nejpozd�ji do
45 dno ode dne obdr~ení ~ádosti.

(4) V ~ádosti podle odstavce 3 okresní správa
sociálního zabezpe�ení uvede jméno ú�astníka, kter˝
byl poplatníkem pojistného na dochodové spoYení,
datum narození ú�astníka, rodné �íslo ú�astníka
nebo, nemá-li ú�astník pYid�leno rodné �íslo, vlastní
�íslo plátce pYid�lené správcem pojistného na docho-
dové spoYení, bydliat� ú�astníka, identifika�ní údaje
jeho zam�stnavatele a údaj o nástupu do zam�stnání
a skon�ení doby zam�stnání; identifika�ními údaji
zam�stnavatele se u právnické osoby rozumí její ná-
zev, sídlo a identifika�ní �íslo, bylo-li pYid�leno,
a u fyzické osoby její jméno, rodné �íslo nebo datum
narození, nemá-li fyzická osoba pYid�leno rodné
�íslo, a adresa místa pobytu.

§ 24

Nesouhlasí-li ú�astník s v˝aí doplatku pojistné-
ho na dochodové pojiat�ní sd�leného podle § 23
odst. 2, mo~e do 30 dno ode dne obdr~ení tohoto
sd�lení písemn� po~ádat okresní správu sociálního
zabezpe�ení o vydání rozhodnutí o v˝ai doplatku;
v této ~ádosti je ú�astník povinen uvést dovody to-
hoto svého nesouhlasu. Toto rozhodnutí je okresní
správa sociálního zabezpe�ení povinna vydat nejpoz-
d�ji do 60 dno ode dne doru�ení ~ádosti ú�astníka
o vydání rozhodnutí. Okresní správa sociálního za-
bezpe�ení je oprávn�na po~ádat místn� pYísluané-
ho správce dan� z pYíjmo a orgány uvedené v § 23
odst. 3 v�t� poslední o podklady pro toto rozhod-
nutí; místn� pYísluan˝ správce dan� z pYíjmo a tyto
orgány jsou povinny tyto podklady okresní správ�
sociálního zabezpe�ení zaslat bez zbyte�ného od-
kladu, nejpozd�ji do 30 dno. Lhota uvedená v § 22
odst. 1 se prodlu~uje o dobu, po kterou trvalo Yízení
o vydání rozhodnutí podle v�ty první, o dobu, po
kterou trvalo Yízení pYed soudem v rámci soudního
pYezkumu rozhodnutí, a o dobu, o kterou byla pYe-
kro�ena lhota uvedená v § 23 odst. 2 v�t� první.

§ 25

(1) Okresní správa sociálního zabezpe�ení je
povinna neprodlen� písemn� informovat ú�astníka,
kdy byl doplatek pojistného na dochodové pojiat�ní
zaplacen a v jaké v˝ai, a o dosledcích, jaké má pro
n�ho Yádné zaplacení tohoto doplatku.
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(2) Pro podávání ~ádostí ú�astníka se pou~ije
§ 123e odst. 2 a 3 zákona o organizaci a provád�ní
sociálního zabezpe�ení obdobn�. Okresní správy so-
ciálního zabezpe�ení mohou podávat ~ádosti v elek-
tronické podob� zposobem umo~Hujícím dálkov˝
pYístup nebo jin˝m zposobem dohodnut˝m s místn�
pYísluan˝m správcem dan� z pYíjmo a orgány uvede-
n˝mi v § 25 zákona o pojistném na sociální zabez-
pe�ení a pYísp�vku na státní politiku zam�stnanosti;
to platí té~ pro poskytování údajo a podklado okres-
ním správám sociálního zabezpe�ení.

(3) Správce Centrálního registru smluv je povi-
nen sd�lit �eské správ� sociálního zabezpe�ení ze
své evidence údaje o osobách ú�astn˝ch na docho-
dovém spoYení v rozsahu potYebném pro ú�ely ve-
dení registru pojiat�nco, a to zposobem umo~Hují-
cím dálkov˝ pYístup nebo jin˝m dohodnut˝m zpo-
sobem.

(4) Pokud byl ú�astník dochodového spoYení
vojákem z povolání nebo ve slu~ebním pom�ru pYí-
sluaníka bezpe�nostního sboru, sd�lí údaj o zaplacení
doplatku pojistného na dochodové pojiat�ní okresní
správa sociálního zabezpe�ení Ministerstvu obrany,
Ministerstvu vnitra nebo Ministerstvu spravedlnosti.

�ÁST PÁTÁ

SPRÁVNÍ DELIKTY

§ 26

Správní delikty

(1) Penzijní spole�nost se dopustí správního de-
liktu tím, ~e

a) neoznámí ú�astníkovi nebo neuveYejní skute�-
nosti podle § 6,

b) nezaale v˝pis o dochodovém spoYení podle § 7,

c) nesplní n�kterou z povinností podle § 8,

d) pYi hrazení náklado podle tohoto zákona nebo
stanovení v˝ae úplaty za obhospodaYování po-
stupuje v rozporu s § 9,

e) nevyplatí prostYedky ú�astníko v souladu s § 11
odst. 1, 2 a 4,

f) pYi v˝plat� prostYedko ú�astníkom postupuje
v rozporu s § 11 odst. 2,

g) nezaale v˝pis dochodového spoYení podle § 11
odst. 3,

h) pYi pYevodu na ú�et ur�en˝ správcem pojistného
postupuje v rozporu s § 11 odst. 4,

i) nesplní povinnost podle § 15, nebo

j) neuchovává dokumenty a záznamy podle § 16.

(2) DepozitáY dochodového fondu se dopustí
správního deliktu tím, ~e postupuje v rozporu s § 13.

(3) Právní nástupce penzijní spole�nosti nebo
osoba, které bylo povolení k �innosti penzijní spo-
le�nosti odHato, se dopustí správního deliktu tím, ~e
neuchovává dokumenty a záznamy podle § 16.

(4) Za správní delikt podle odstavco 1 a~ 3 se
ulo~í pokuta do v˝ae 10 000 000 K�.

§ 27

Spole�ná ustanovení ke správním deliktom

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpo-
vídá, jestli~e proká~e, ~e vynalo~ila veakeré úsilí,
které bylo mo~no po~adovat, aby poruaení právní
povinnosti zabránila.

(2) PYi ur�ení v˝m�ry pokuty právnické osob�
se pYihlédne k záva~nosti správního deliktu, zejména
ke zposobu jeho spáchání a jeho následkom a k okol-
nostem, za nich~ byl spáchán.

(3) Správní delikty podle tohoto zákona pro-
jednává v prvním stupni �eská národní banka.

(4) Odpov�dnost právnické osoby za správní
delikt zaniká, jestli~e �eská národní banka o n�m
nezahájila Yízení do 1 roku ode dne, kdy se o n�m
dozv�d�la, nejpozd�ji vaak do 5 let ode dne, kdy byl
spáchán.

(5) PYíjem z pokut ulo~en˝ch podle tohoto zá-
kona je pYíjmem státního rozpo�tu.

�ÁST `ESTÁ

USTANOVENÍ PXECHODNÁ A ZRU`OVACÍ

§ 28

PYechodná ustanovení

(1) Právní vztah ze smlouvy o dochodovém
spoYení, která byla zaregistrovaná v Centrálním re-
gistru smluv pYede dnem nabytí ú�innosti tohoto zá-
kona, se Yídí ustanoveními tohoto zákona. Vznik to-
hoto právního vztahu se posuzuje podle dosavadní
právní úpravy.
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(2) Pro pojistné povinnosti u pojistného na do-
chodové spoYení za pojistná období pYede dnem na-
bytí ú�innosti tohoto zákona, jako~ i práva a povin-
nosti s nimi související, se pou~ije zákon �. 397/2012
Sb., o pojistném na dochodové spoYení, ve zn�ní
ú�inném pYede dnem 1. ledna 2016.

(3) Specializovan˝ finan�ní úYad plní povin-
nosti t˝kající se Centrálního registru smluv podle
zákona �. 426/2011 Sb., o dochodovém spoYení,
ve zn�ní ú�inném ode dne 1. ledna 2016, do dne
31. prosince 2026.

(4) Pojistné smlouvy o pojiat�ní dochodu zare-
gistrované v Centrálním registru smluv pYede dnem
1. ledna 2016 se Yídí zákonem �. 426/2011 Sb., o do-
chodovém spoYení, ve zn�ní ú�inném pYede dnem
1. ledna 2016, pokud se smluvní strany nedohodnou
jinak. Dochody z této pojistné smlouvy se vyplácejí
a zvyaují podle právních pYedpiso ú�inn˝ch pYede
dnem 1. ledna 2016.

(5) Povinnosti pojiaeovny podle § 22 a 23
zákona �. 426/2011 Sb., o dochodovém spoYení, ve
zn�ní ú�inném pYede dnem 1. ledna 2016, se Yídí zá-
konem �. 426/2011 Sb., ve zn�ní ú�inném pYede
dnem 1. ledna 2016.

(6) Správní Yízení zahájená podle zákona �. 426/
/2011 Sb., o dochodovém spoYení, ve zn�ní ú�inném
pYede dnem 1. ledna 2016, se dokon�í podle záko-
na �. 426/2011 Sb., ve zn�ní ú�inném pYede dnem
1. ledna 2016.

(7) Správní Yízení zahájená podle zákona �. 426/
/2011 Sb., o dochodovém spoYení, ve zn�ní ú�inném
ode dne 1. ledna 2016, se dokon�í podle zákona
�. 426/2011 Sb., ve zn�ní ú�inném ode dne 1. ledna
2016.

§ 29
Zruaovací ustanovení

Zruauje se:

1. Zákon �. 426/2011 Sb., o dochodovém spoYe-
ní.

2. Zákon �. 397/2012 Sb., o pojistném na docho-
dové spoYení.

3. �ást tYetí zákona �. 399/2012 Sb., o zm�n� zá-
kono v souvislosti s pYijetím zákona o pojistném
na dochodové spoYení.

4. �ást pátá zákona �. 399/2012 Sb., o zm�n� zá-
kono v souvislosti s pYijetím zákona o pojistném
na dochodové spoYení.

5. �ást dvacátá devátá zákona �. 241/2013 Sb.,
o zm�n� n�kter˝ch zákono v souvislosti s pYije-
tím zákona o investi�ních spole�nostech a inves-
ti�ních fondech a s pYijetím pYímo pou~itelného
pYedpisu Evropské unie upravujícího vypoYá-
dání n�kter˝ch deriváto.

6. �ást jedenáctá zákonného opatYení Senátu
�. 344/2013 Sb., o zm�n� daHov˝ch zákono
v souvislosti s rekodifikací soukromého práva
a o zm�n� n�kter˝ch zákono.

7. Vyhláaka �. 423/2012 Sb., o zvyaování dochodo
vyplácen˝ch z pojistné smlouvy o pojiat�ní do-
chodu.

8. Vyhláaka �. 40/2013 Sb., o nále~itostech nabídky
pojiat�ní dochodu.

�ÁST SEDMÁ

Ú�INNOST

§ 30

Tento zákon nab˝vá ú�innosti dnem 1. ledna
2016, s v˝jimkou § 29 bodo 1, 3 a 5, které nab˝vají
ú�innosti dnem 1. ledna 2018.

Hamá�ek v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.
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